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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Υπενθυµίζεται ότι οι Προεδρεύοντες του Σώµατος των Κοσµητόρων, διένειµαν προς ενηµέρωση των
βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Αριθ. 29/2004: Secretarial assistance allowance

Συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να ζητηθούν από τη Γραµµατεία του Σώµατος των Κοσµητόρων :

Στρασβούργο : Κτίριο IPE 2, 6/20 Tél.  74195

Βρυξέλλες : Κτίριο Paul-Henri Spaak 8B/66 Tél.  43722

_____________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
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∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΛΗΞΕΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 16 Ιουλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των 6
βουλευτών που εκλέχθηκαν, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Λουξεµβούργο:

Ορίστηκαν1:

 GOEBBELS Robert
 HENNICOT-SCHOEPGES Erna
LULLING Astrid
 POLFER Lydie
SPAUTZ Jean
TURMES Claude

___________________________

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΩΣ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

∆ Ι Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Ο

Με επιστολές της 19ης Ιουλίου  2004, οι αρµόδιες βελγικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι κατωτέρω βουλευτές
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραιτήθηκαν της βουλευτικής εντολής τους:

κ. DAERDEN Michel
κ. DE GUCHT Karel
κ. DI RUPO Elio

τα ονόµατα των αντικαταστατών δεν έχουν ακόµη ανακοινωθεί στο Κοινοβούλιο.

__________________________

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΒΕΛΓΟΥ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Με επιστολή της 20ης Ιουλίου 2004, οι αρµόδιες βελγικές αρχές ανακοόινωσης την εκλογή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο του;

κ. Johan VAN HECKE - (VLD-VIVANT)

Ο κ.  VAN HECKE αντικαθιστά τον κ. Karel DE GUCHT, ο οποίος διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών
Υποθέσεων στη Βελγική Κυβέρνηση

______________________________
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ  ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Με επιστολή µε ηµεροµηνία 20 Ιουλίου 2004, ο Πρόεδρος έλαβε την επίσηµη γνωστοποίηση των
78 βουλευτών που εκλέχθηκαν, ως µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Ιταλία:

Ορίστηκαν1:

                                                     
1 Τα ονόµατα των επανεκελεγέντωνβουλευτών είναι υπογραµµισµένα

AGNOLETTO Vittorio Emanuele
ALBERTINI Gabriele
ANDRIA Alfonso
ANGELILLI Roberta
ANTONIOZZI Alfredo
BATTILOCCHIO Alessandro
BERLATO Sergio
BERLINGUER Giovanni
BERSANI Pier Luigi
BERTINOTTI Fausto
BONINO Emma
BONSIGNORE Vito
BORGHEZIO Mario
BOSSI Umberto
BRESSO Mercedes
BRUNETTA Renato
CAROLLO Giorgio
CASTIGLIONE Giuseppe
CATANIA Giusto
CESA Lorenzo
CHIESA Giulietto
CIRINO POMICINO Paolo
COCILOVO Luigi
COSTA Paolo
D'ALEMA Massimo
DE POLI Antonio
DEL TURCO Ottaviano
DE MICHELIS Gianni
DIONISI Armando
DI PIETRO Antonio
EBNER Michl
FATUZZO Carlo
FAVA Giovanni Claudio
FOGLIETTA Alessandro
FRASSONI Monica

GARGANI Giuseppe
GAWRONSKI Jas
GRUBER Dietlinde (Lilli)
GUIDONI Umberto
KUSSTATSCHER Sepp
LA RUSSA Romano Maria
LETTA Enrico
LOCATELLI Pia Elda
LOMBARDO Raffaele
MANTOVANI Mario
MAURO Mario
MORGANTINI Luisa
MUSACCHIO Roberto
MUSCARDINI Cristiana
MUSOTTO Francesco
MUSSOLINI Alessandra
MUSUMECI Sebastiano (Nello)
NAPOLETANO Pasqualina
PANNELLA Marco
PANZERI Pier Antonio
PIRILLI Umberto
PISTELLI Lapo
PITTELLA Giovanni
PODESTÀ Guido
POLI BORTONE Adriana
PRODI Vittorio
RIZZO Marco
ROMAGNOLI Luca
SACCONI Guido
SALVINI Matteo
SANTORO Michele
SARTORI Amalia
SBARBATI Luciana
SPERONI Francesco Enrico
TAJANI Antonio
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TATARELLA Salvatore
TOIA Patrizia
VENTRE Riccardo
VERNOLA Marcello

VINCENZI Marta
ZANI Secondo (Mauro)
ZAPPALA' Stefano
ZINGARETTI Nicola

_______________________
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε γνώση ότι οι ακόλουθοι
βουλευτές :

Mario BORGHEZIO
Umberto ROSSI
Matteo SALVINI και
Francesco Enrico SPERONI

προσεχώρησαν στην Οµάδα της Ανεξαρτησίας και της ∆ηµοκρατίας (IND/DEM).

______________________
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ( Κατάσταση στις 30.08.2004)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Evelyne Gebhardt Μη καταβoλή της τελευταίας πληρωµής στο πλαίσιο του
προγράµµατος Interreg II C (CADSES) - αριθµός
αναφοράς 98/02

P-1520/04

Erika Mann Κλείσιµο του εργοστασίου OTIS στο Stadthagen στη
Γερµανία· κοινοτικά κονδύλια για το εργοστάσιο της
OTIS στο Breclav (Τσεχική ∆ηµοκρατία)

P-1521/04

Reimer Böge και Willi Piecyk Ειδικός φόρος για την ευκαιριακή απασχόληση στη ∆ανία E-1522/04

Christoph Konrad Η Ένωση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων EKO-City E-1523/04

Doris Pack ∆ιαπεριφερειακή ένταξη του διευρωπαϊκού δικτύου
σιδηροδροµικών µεταφορών Βελγίου - Λουξεµβούργου -
Γαλλίας - Γερµανίας

E-1524/04

Jens-Peter Bonde Έρευνα σχετικά µε τις πληρωµές του ΕΓΤΠΕ E-1525/04

Ria Oomen-Ruijten Αυτόµατος εξωτερικός απινιδωτής E-1526/04

Ria Oomen-Ruijten Νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα δεδοµένων ασθενών

E-1527/04

Ria Oomen-Ruijten Κενό στο νόµο σχετικά µε την ασφάλιση κατά της
ανικανότητας προς εργασία (WAO) για την περίπτωση
µεθοριακών εργαζοµένων

E-1528/04

Ria Oomen-Ruijten ∆ικαίωµα ψήφου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που διαµένουν στην Ολλανδία

E-1529/04

Albert Maat Κατανοµή της χρηµατικής βοήθειας στο Ιράκ E-1530/04

Albert Maat Χορήγηση ευρωπαϊκών πόρων στη Σικελία για τη
βιοµηχανία µεταποίησης οπωροκηπευτικών προϊόντων

E-1531/04

Toine Manders Απαγόρευση της ανάρτησης αφισών - ρυθµίσεις σε
επίπεδο κοινοτήτων

E-1532/04

Margrietus van den Berg Πυροµαχικά διασποράς E-1533/04

Peter Skinner Κοινωνικός ∆ιάλογος και εκπροσώπηση των
εργαζοµένων υπό το καθεστώς του ελεύθερου συνεργάτη

P-1534/04

Michael Cashman Προφυλακτικά/AIDS P-1535/04

Anne Jensen Υπόθεση κατασκοπίας E-1536/04

Michael Cashman Προφυλακτικά/AIDS E-1537/04

Glyn Ford Η προστασία της ελευθερίας για αλλαγή θρησκείας E-1538/04

Glyn Ford Η προστασία της ελευθερίας για αλλαγή θρησκείας E-1539/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Glyn Ford Επιβολή της δασικής νοµοθεσίας, διακυβέρνηση και
εµπόριο (FLEGT)

E-1540/04

Glyn Ford Αίτηµα να εξακολουθήσει το Ηνωµένο Βασίλειο να
εξαιρείται από την επιβολή πλήρους ΦΠΑ και δασµών επί
του κόκκινου ντίζελ για χρήστες σκαφών αναψυχής

E-1541/04

Glyn Ford Θέσεις στάθµευσης για αναπήρους E-1542/04

Glyn Ford Bristol Blue Glass, τα µπλε κρύσταλλα του Μπρίστολ E-1543/04

Avril Doyle Επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση τροφίµων:
αλκοολούχα ποτά

E-1544/04

Avril Doyle Επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση τροφίµων:
αλκοολούχα ποτά

E-1545/04

Catherine Stihler Χρήση του εµβολίου MMR (ιλαράς, παρωτίτιδας και
ερυθράς) στα κράτη µέλη

E-1546/04

Catherine Stihler Προστασία των χοίρων και η χρησιµοποίηση θέσεων
τοκετού

E-1547/04

Caroline Lucas Προµήθεια ξυλείας E-1548/04

Theresa Villiers Κοινοτικά έντυπα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα E-1549/04

Claude Moraes Προστασία των ζώων E-1550/04

Christopher Huhne Φορολογικές ελαφρύνσεις σε ιπποτροφεία της Ιρλανδίας E-1551/04

Christopher Huhne Εµπορικά στοιχεία E-1552/04

Christopher Huhne Ενδοκοινοτικές εξωτερικές άµεσες επενδύσεις E-1553/04

Christopher Huhne Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την "εργασία σε
ύψος"

E-1554/04

Christopher Huhne Καθεστώς ενισχύσεων της µελισσοκοµίας E-1555/04

Christopher Huhne Μελισσοκοµία E-1556/04

Christopher Huhne Ώρες εργασίας E-1557/04

Christopher Huhne Εξωτερικές άµεσες επενδύσεις E-1558/04

Christopher Huhne Εξωτερικές άµεσες επενδύσεις και απασχόληση E-1559/04

Christopher Huhne Εξωτερικές άµεσες επενδύσεις και πληρωµές E-1560/04

Christopher Huhne Εξωτερικές άµεσες επενδύσεις ανά τοµέα E-1561/04

Christopher Huhne Απολογισµός όσον αφορά τις πληρωµές E-1562/04

Christopher Huhne Καταβολή συντάξεων E-1563/04
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Christopher Huhne Επίπτωση των φυτοϋγειονοµικών µέτρων επί των
εισαγωγών

E-1564/04

Christopher Huhne ∆ηµόσιες αργίες E-1565/04

Christopher Huhne Ανακύκλωση E-1566/04

Christopher Huhne Ελαστικότητες του Εµπορίου E-1567/04

Christopher Huhne Εξαγωγές όπλων ως µερίδιο κάθε κράτους µέλους στο
σύνολο των εξαγωγών

E-1568/04

Christopher Huhne Εξαγωγές όπλων E-1569/04

Christopher Huhne Οίκοι ευγηρίας E-1570/04

Christopher Huhne Κεραίες Tetra E-1571/04

Christopher Huhne Οδηγία της ΕΕ για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση E-1572/04

Robert Evans Συνεταιριστικό κίνηµα E-1573/04

Robert Evans Ταµείο Επιχορήγησης υπέρ θυµάτων του Ολοκαυτώµατος
στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας

E-1574/04

Robert Evans Θανάτωση παιδιών του δρόµου στην Ονδούρα E-1575/04

Peter Skinner Προστασία των ανέργων E-1576/04

Herbert Bösch Λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ενσωµάτωση αναγκών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
στην αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ

P-1577/04

Heide Rühle Οδηγίες για την πληροφόρηση σχετικά µε το περιβάλλον P-1578/04

Armin Laschet Ακρόαση του Uzard Lew από την Επιτροπή P-1579/04

Barbara Weiler Προστασία των καταναλωτών σε συµβάσεις πίστωσης P-1580/04

Karin Riis-Jørgensen Καταπολέµηση της παιδικής πορνογραφίας E-1581/04

Robert Evans Ετήσιες στατιστικές σχετικά µε ιατρικά περιστατικά στις
ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες

E-1582/04

Heide Rühle Προστασία των άγριων αλόγων του Πεταλά στην Ελλάδα E-1583/04

Hiltrud Breyer Εφαρµογή των αποφασισθέντων περιορισµών των
νυχτερινών πτήσεων στο αεροδρόµιο Κολωνίας/Βόννης

E-1584/04

Hiltrud Breyer Πυρηνική ενέργεια στη ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας E-1585/04

Herbert Bösch CΙVITAS II E-1586/04

Elisabeth Jeggle Επιστροφή τελών διέλευσης του Brenner E-1587/04
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Willi Piecyk Προσέγγιση, αµοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση
ποινικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

E-1588/04

André Brie Συµπεράσµατα και επιπτώσεις που θα έπρεπε να
προκύψουν από τη µελέτη REFLEX που
συγχρηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

E-1589/04

Caroline Jackson Η συνέχιση του προγράµµατος LIFE Nature µετά το 2006 P-1590/04

John Bowis Πολιτική ανταγωνισµού E-1591/04

John Bowis Προδιαγραφές κατάρτισης και αµοιβαία αναγνώριση στα
ενταχθέντα κράτη

E-1592/04

John Bowis Προστασία των ψαριών στον Αχελώο E-1593/04

John Bowis Προϊόντα που χρησιµοποιούν οι οδοντίατροι για τη
λεύκανση των οδόντων

E-1594/04

John Bowis και Ria Oomen-
Ruijten

Εφαρµογή των οδηγιών για την ασφάλεια των
εργαζοµένων και προστασία των εργαζοµένων στον
κλάδο της υγείας και των ασθενών τους

E-1595/04

Philip Bushill-Matthews Προστασία της χελώνας Καρέτα Καρέτα P-1596/04

Ian Hudghton ∆ιαπραγµατεύσεις µε τις χώρες Mercosur για τα αυγά και
τα προϊόντα αυγών

P-1597/04

Mario Mantovani Χρησιµοποίηση της ένδειξης: "Made in Italy" ή "Made in
Europe"

P-1598/04

Giovanni Fava Πρόσφυγες του πλοίου Cap Anamur P-1599/04

Georgios Papastamkos Νοµική βάση πρότασης κανονισµού για τη διευκόλυνση
των εµπορικών συναλλαγών στην Κύπρο

P-1600/04

Glenys Kinnock Το µέσο FLEX E-1601/04

Glenys Kinnock Σοµαλία E-1602/04

Glenys Kinnock GATS - Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο των Υπηρεσιών E-1603/04

Glenys Kinnock Ζανζιµπάρη E-1604/04

Robert Goebbels Υπάρχει µήπως µαυροπίνακας στην Ευρωπαϊκή
στατιστική υπηρεσία;

E-1605/04

Glenys Kinnock Βιρµανία E-1606/04

Glenys Kinnock Ρούµι της Καραϊβικής E-1607/04

Glenys Kinnock Εφαρµογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών
λυµάτων στην Ισπανία

E-1608/04

Glenys Kinnock Συµφωνίες οικονοµικής εταιρικής σχέσης E-1609/04
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Jan Mulder Στρέβλωση του ανταγωνισµού οφειλόµενη σε σχέδια
κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του
άνθρακα

E-1610/04

Paulo Casaca Tήρηση της κοινοτικής νοµοθεσίας στην περίπτωση των
συµβάσεων που χρηµατοδοτούνται από το ETA

E-1611/04

Paulo Casaca Έλλειµµα - διαδικασία κατά της Πορτογαλίας E-1612/04

Paulo Casaca Άρνηση κοινοποίησης των καταλόγων των ειδών
βαθύβιων και βενθικών ιχθύων

E-1613/04

Mogens Camre ∆ιασφάλιση, από την Επιτροπή, ότι τα κονδύλια της ΕΕ
δεν χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας

E-1614/04

Mogens Camre Κονδύλια της ΕΕ προς τα αυτόνοµα παλαιστινιακά εδάφη E-1615/04

Georgios Karatzaferis Το "Σύµφωνο Σταθερότητας" και οι προβλέψεις του E-1616/04

Georgios Karatzaferis Εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκίας και
προστασία των πολιτιστικών µνηµείων

E-1617/04

Georgios Papastamkos Νοµική βάση πρότασης κανονισµού για την καθίδρυση
µηχανισµού χρηµατοδοτικής συνδροµής υπέρ της
οικονοµικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας

E-1618/04

Graham Watson Το επείγον της υγείας του Πλάτωνος Λέµπεντεφ E-1619/04

Graham Watson Αποκλεισµός κρουαζιερόπλοιων E-1620/04

Elspeth Attwooll Απάτη µε αυξηµένα τέλη χρήσεως υπηρεσιών ∆ιαδικτύου E-1621/04

Elspeth Attwooll Αυθαίρετες ταχυδροµικές αποστολές πορνογραφικού
υλικού

E-1622/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1623/04

Ακυρωθείσα ερώτηση E-1624/04

Glyn Ford Η άποψη της Επιτροπής σχετικά µε τις τροποποιήσεις των
προτάσεων που αφορούν το καθεστώς προσφύγων και τις
ελάχιστες απαιτήσεις για το χαρακτηρισµό και το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

E-1625/04

Mario Borghezio Χρησιµοποίηση των χρηµατοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την έκδοση παλαιστινιακών σχολικών
κειµένων που καλλιεργούν το µίσος

E-1626/04

Roberta Angelilli Κατάσταση των κονδυλίων σχετικά µε το Ευρωπαϊκό έτος
διαπαιδαγώγησης µέσω του αθλητισµού 2004 στην Ιταλία

E-1627/04
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Roberta Angelilli Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης: νοµική αναγνώριση
στις χώρες ΕΕ

E-1628/04

Roberta Angelilli Ταµείο για την αναβάθµιση περιοχής της Ρώµης που
φέρει την ονοµασία "Testaccio"

E-1629/04

Roberta Angelilli Κονδύλια για τη δηµιουργία µιας τηλεµατικής θυρίδας για
τον αθλητισµό

E-1630/04

Roberta Angelilli Ταµείο αλληλεγγύης για την καταβολή αποζηµίωσης
στους εξόριστους Ιταλούς της Ίστριας και της ∆αλµατίας
των οποίων είχαν δηµευθεί οι περιουσίες, και για την
καταβολή αποζηµίωσης στους συγγενείς των θυµάτων
των φρεατίων

E-1631/04

Roberta Angelilli Οικονοµικό πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση ενεργειών
υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές στην Ιταλία

E-1632/04

Roberta Angelilli Ενηµέρωση της κατάστασης σχετικά µε τους πόρους που
αφορούν δράσεις υπέρ των ιταλικών περιφερειών

E-1633/04

Roberta Angelilli Ενηµέρωση της κατάστασης σχετικά µε τους πόρους που
αφορούν το πρόγραµµα Daphne στην Ιταλία

E-1634/04

Roberta Angelilli Ενηµέρωση της κατάστασης σχετικά µε τα κονδύλια του
προγράµµατος "Αδελφοποιήσεις πόλεων" στην Ιταλία

E-1635/04

Roberta Angelilli Ενηµέρωση της κατάστασης σχετικά µε τους πόρους που
αναφέρονται στο πρόγραµµα Dogana 2000 στην Ιταλία

E-1636/04

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των κονδυλίων
που αναφέρονται στο πρόγραµµα "Ασφαλής χρήση του
Ίντερνετ" στην Ιταλία

E-1637/04

Roberta Angelilli Ενηµέρωση σχετικά µε την κατάσταση των κονδυλίων
του προγράµµατος Equal στην Ιταλία

E-1638/04

Roberta Angelilli Κονδύλια για την κατασκευή ενός συγκροτήµατος
ποικίλων εκδηλώσεων στο ∆ήµο της Λατίνα

E-1639/04

Roberta Angelilli Το τείχος του Ισραήλ στη ∆υτική Όχθη E-1640/04

Roberta Angelilli Κονδύλια για την υλοποίηση γηπέδου γκολφ E-1641/04

Roberta Angelilli Κεφάλαια για την αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονοµιάς των µικρών κέντρων

E-1642/04

Charles Tannock Προστασία των θρησκευτικών µειονοτήτων στην Αίγυπτο E-1643/04

Glyn Ford Αειφόρος χρήση αστικής γης E-1644/04

Glyn Ford Χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης E-1645/04
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Monica Frassoni Χρήση των κοινοτικών πόρων σε βάρος τόπων κοινοτικής
σηµασίας (ΤΚΣ) και ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ)
στην Basilicata (Ιταλία)

E-1646/04

Monica Frassoni Θαλάσσιος πυθµένας της Αδριατικής Λεκάνης E-1647/04

Monica Frassoni Παραβίαση του δικαιώµατος στην περιβαλλοντική
ενηµέρωση και κατασταλτικές τάσεις των ιταλικών αρχών

E-1648/04

Monica Frassoni Περιοχή οικολογικής προστασίας Torbiere del Sebino
(Brescia)

E-1649/04

Monica Frassoni Η κοινοτική χρηµατοδότηση της πορτογαλικής µονάδας
αποτέφρωσης αποβλήτων υπό το πρίσµα των στόχων της
πολιτικής  της ΕΕ στον τοµέα των αποβλήτων

E-1650/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Πρόγραµµα MEDA και Γυναίκες P-1651/04

Catherine Stihler Έγκριση ενός δείκτη βιοποικιλότητας P-1652/04

Catherine Stihler Έρευνες για τη ΜΕ (Μυαλγική Εγκεφαλοµυελίτιδα) E-1653/04

Catherine Stihler Έρευνες για τη ΜΕ (Μυαλγική Εγκεφαλοµυελίτιδα) E-1654/04

Catherine Stihler Η ρύθµιση για τα προϊόντα λεύκανσης των οδόντων για
οδοντίατρους

E-1655/04

Glenys Kinnock Ουγκάντα E-1656/04

Christopher Huhne Εναλλακτικά ανανεώσιµα καύσιµα E-1657/04

Christopher Huhne Βρωµιούχες φλογοεπιβραδυντικές χηµικές ουσίες E-1658/04

Christopher Huhne Κοντραπλακέ από παράνοµη υλοτοµία σε τροπικά δάση E-1659/04

Christopher Huhne ∆ιασυνοριακά τραπεζικά έξοδα E-1660/04

Christopher Huhne Φόρος εταιριών E-1661/04

Christopher Huhne Μετανάστες E-1662/04

Christopher Huhne Εποπτεία συντάξεων E-1663/04

Daniel Varela Suanzes-
Carpegna

Ευρωπαϊκά Ταµεία για τα ναυπηγεία της Γαλικίας IZAR-
FENE: Προγράµµατα Ε&ΤΑ θαλάσσιας
υδατοκαλλιέργειας.

E-1664/04

Renato Brunetta και Mario
Mantovani

Ο τοµέας κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης E-1665/04

Dorette Corbey και Jan
Wiersma

Έλεγχοι σε πλοία που µεταφέρουν επικίνδυνα υλικά E-1666/04

Ακυρωθείσα ερώτηση P-1667/04
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Bill Newton Dunn Φθορίωση του πόσιµου ύδατος P-1668/04

Bart Staes Ποινική δίωξη κατά της Edith Cresson P-1669/04

Renato Brunetta Εισαγωγές ζάχαρης από τα Βαλκάνια P-1670/04

Hiltrud Breyer Πορνογραφία στην κινητή τηλεφωνία E-1671/04

Theresa Villiers Επίπεδα ηχητικής ρύπανσης στο Μετρό του Λονδίνου E-1672/04

Renato Brunetta Εισαγωγές σακχάρεως από τα Βαλκάνια E-1673/04

Ieke van den Burg και Emine
Bozkurt

Αναθεώρηση της ολλανδικής νοµοθεσίας για τον χρόνο
εργασίας

E-1674/04

Erik Meijer Αντίδραση της ΕΕ στην µακρά και κατ' επανάληψη
φυλάκιση γνωστών ισραηλινών αντιρρησιών συνειδήσεως
λόγω διαµαρτυρίας τους κατά της κατοχής
παλαιστινιακών εδαφών

E-1675/04

Erik Meijer Η λειτουργία των βιοµηχανιών κατασκευής τροχαίου
υλικού για τραµ και σιδηροδρόµους απειλείται λόγω των
συγκεντρώσεων στην βιοµηχανία, της ελευθέρωσης των
µεταφορών και των οικονοµιών στους κρατικούς
προϋπολογισµούς

E-1676/04

Erik Meijer Μέτρα για την διασφάλιση της λειτουργίας των
βιοµηχανιών κατασκευής τροχαίου υλικού για τραµ και
σιδηροδρόµους λόγω µεγάλων διακυµάνσεων στις
παραγγελίες

E-1677/04

Erik Meijer Παράκαµψη του σιδηροδροµικού κόµβου στην ολλανδική
πόλη Μπρέντα από τις αµαξοστοιχίες της µελλοντικής
γραµµής υψηλής ταχύτητας προς το Βέλγιο και τη Γαλλία

E-1678/04

Erik Meijer Ο σιδηροδροµικός κόµβος στην ολλανδική πόλη Μπρέντα
αποκόπτεται από τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές
λόγω διαφωνίας µεταξύ σιδηροδροµικών επιχειρήσεων

E-1679/04

Erik Meijer Τάσεις επιδείνωσης της κατάστασης του πληθυσµού Ρόµα
στη Σλοβακία όσον αφορά τη στέγαση, την υγεία και την
απασχόληση και λήψη πρόσθετων µέτρων για την
αντιστροφή αυτών των τάσεων

E-1680/04

Erik Meijer Συνέπειες των ευρωπαϊκών κανόνων περί δηµοσίων
συµβάσεων για την εξασφάλιση της συνέχισης της
απασχόλησης- Η εµπειρία των ολλανδικών
σιδηροδροµικών σταθµών

E-1681/04

Erik Meijer Αµέλειες στις διεθνείς συνδέσεις των δηµοσίων
µεταφορών µεταξύ ηπειρωτικής Ευρώπης και Ιρλανδίας -
προβλήµατα στις ανταποκρίσεις

E-1682/04
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Erik Meijer Κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας της κατάργησης των
υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων της ασφάλειας των
συνδέσεων των κατοικιών µε το δίκτυο παροχής
ενέργειας συνεπεία της ελευθέρωσης της αγοράς

E-1683/04

Erik Meijer Κατασκευή µεγάλου σταθµού παρακολούθησης διεθνών
επικοινωνιών (µε 22 παραβολικές κεραίες) πλησίον του
χωριού Zoutkamp στις βόρειες ακτές της Ολλανδίας

E-1684/04

Erik Meijer Χρήση εκ µέρους της Ολλανδίας του συστήµατος
παρακολούθησης επικοινωνιών για διεθνείς συναλλαγές
δεδοµένων και παραβίαση εθνικών και ευρωπαϊκών
κανόνων

E-1685/04

Erik Meijer Απασχόληση κατοίκων ενός κράτους µέλους σε άλλο,
έναντι µικρότερου ή µηδενικού ηµεροµισθίου και άσκηση
εκφοβισµού µε χρήση βίας εις βάρος τους

E-1686/04

Erik Meijer Η αριθµητικά µεγάλη σηµασία της καταλανικής γλώσσας
ως πρώτης γλώσσας και αναγνώριση της ισοτιµίας της ως
µίας από τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ

E-1687/04

Erik Meijer Ευρωπαϊκά µέτρα για να αποθαρρυνθεί η επανάληψη του
µαζικού κυνηγίου της φώκιας στον Καναδά, µέσω γενικής
απαγόρευσης των σχετικών εισαγωγών αντί της λήψης
µέτρων από κάθε κράτος µέλος

E-1688/04

Erik Meijer Αδυναµία της Ευρώπης να προστατεύσει το χέλι και το
µικρό χέλι, είδη που απειλούνται µε εξαφάνιση, µε
απαγόρευση της αλιείας τους

E-1689/04

Erik Meijer ∆ηµόσια αναγνώριση των ευθυνών για σχέδια του
προγράµµατος Phare στη Βουλγαρία και µέτρα κατά
περιττών καθυστερήσεων ή µαταίωσης των έργων

E-1690/04

Erik Meijer Ο συνεχιζόµενος περιορισµός ελευθερίας του ισραηλινού
πολίτη Μορντεχάι Βανούνου και η δυνατότητα να του
παρασχεθεί η ελευθερία του στην Ευρώπη

E-1691/04

Erik Meijer Συστηµατική χρησιµοποίηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
και του Ταµείου Συνοχής στα νέα κράτη µέλη για να
εξαλειφθούν το ταχύτερο δυνατόν τα µειονεκτήµατα που
υφίσταται ο µεγάλος πληθυσµός των Ρόµα

E-1692/04

Theresa Villiers Μέτρα εφαρµογής της οδηγίας για τις αγορές
χρηµατοπιστωτικών µέσων

P-1693/04

Brian Crowley Οδηγία σχετικά µε τα εµφυτεύµατα ώµων, ισχίων και
γονάτων

P-1694/04

James Allister Η ιρλανδική γλώσσα E-1695/04
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James Allister Η ιρλανδική γλώσσα E-1696/04

Erik Meijer και Helmuth
Markov

Παύση της λειτουργίας της "Rollende Landstraße"
(σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων),
ηλεκτροδότηση και υπηρεσίες Intercity µεταξύ Γερµανίας
και Τσεχικής ∆ηµοκρατίας µετά τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-1697/04

Ilda Figueiredo To νέο καθεστώς εισαγωγών µπανάνας E-1698/04

Ilda Figueiredo Mακροπρόθεσµες συνέπειες των γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών (OGM)

E-1699/04

Ilda Figueiredo Η απελευθέρωση του τοµέα κλωστοϋφαντουργίας και
ένδυσης και η "∆ήλωση της Κωνσταντινούπολης"

E-1700/04

Ilda Figueiredo Η απελευθέρωση και το µέλλον του τοµέα
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης

E-1701/04

Ilda Figueiredo Γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί (OGM) και
ελευθερία επιλογής

E-1702/04

Margrietus van den Berg Σύνοδος Κορυφής Ασίας-Ευρώπης (ASEM) - Βιρµανία P-1703/04

Graham Watson Απαλλαγές κατά κατηγορία E-1704/04

José García-Margallo y Marfil Εκτροπή των εκβολών του ποταµού Έβρου P-1705/04

Dimitrios Papadimoulis Εφαρµογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ P-1706/04

Dimitrios Papadimoulis Παραβίαση κοινοτικής νοµοθεσίας περιβάλλοντος E-1707/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Πολιτική για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού τουρισµού E-1708/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Πολιτική για την ενίσχυση του τουρισµού E-1709/04

Carl Schlyter Η κατάσταση της λίµνης Παµβώτιδας (Ιωάννινα,
Βορειοδυτική Ελλάδα)

P-1710/04

Karin Riis-Jørgensen Πιθανή παράνοµη κρατική ενίσχυση σε αεροπορικές
εταιρείες

E-1711/04

José García-Margallo y Marfil
και Cristina Gutiérrez-
Cortines

Παροχέτευση των υδάτων του Έβρου (Ισπανία) E-1712/04

José García-Margallo y Marfil
και Cristina Gutiérrez-
Cortines

Εθνικό Υδρολογικό Σχέδιο E-1713/04

José García-Margallo y Marfil
και Cristina Gutiérrez-
Cortines

Παροχέτευση των υδάτων του Έβρου (Ισπανία) E-1714/04
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Ilda Figueiredo Πολυεθνική Brax E-1715/04

Proinsias De Rossa Η έρευνα της Επιτροπής σχετικά µε τις φοροαπαλλαγές
στα δικαιώµατα οχείας στην Ιρλανδία

P-1716/04

Chris Davies Natura 2000 E-1717/04

Stephen Hughes Νέο τµήµα της Ε67 στη βόρεια Πολωνία E-1718/04

Robert Evans ∆ιαβητικοί εξαρτώµενοι από ινσουλίνη E-1719/04

Cristiana Muscardini και
άλλοι

Αφαλατωτές και προβλήµατα ύδρευσης E-1720/04

Cristiana Muscardini, Roberta
Angelilli και Alessandro
Foglietta

Πειράµατα για τους αναπτυξιακούς παράγοντες (Growth
factors)

E-1721/04

Maria Martens Το πρόβληµα των µεγάλων πληθυσµών χαβαρονιών E-1722/04

Michl Ebner Ισότητα ανδρών και γυναικών E-1723/04

Michl Ebner Ισότητα ευκαιριών E-1724/04

Michl Ebner ∆ιεθνής Ηµέρα των Βουνών E-1725/04

Michl Ebner Τυποποίηση των οδικών πινακίδων E-1726/04

Michl Ebner Απαγόρευση καπνίσµατος στα ιταλικά καταστήµατα
αναψυχής και εστίασης - προβλήµατα κατά τη µεταφορά

E-1727/04

Michl Ebner Στοιχεία για τροχαία ατυχήµατα E-1728/04

Michl Ebner Πινακίδες κυκλοφορίας για ποδήλατα E-1729/04

Michl Ebner Άδεια πατρότητας E-1730/04

Michl Ebner Συντάξεις χηρείας για άνδρες E-1731/04

Michl Ebner Αποκατάσταση των ανήλικων παρανοµούντων E-1732/04

Richard Corbett Ανυπόστατα πανεπιστήµια/διπλώµατα E-1733/04

Mary Honeyball Επαλήθευση της καλής πίστης εµπειρογνωµόνων E-1734/04

Giovanni Fava Σύλληψη του πλοιάρχου, του εφοπλιστή και του
υποπλοιάρχου του Cap Anamur

E-1735/04

Avril Doyle Εισβάλλοντα είδη: γκρίζος σκίουρος P-1736/04

Giusto Catania Απέλαση των αιτούντων άσυλο που επέβαιναν στο πλοίο
"Cap Anamur"

P-1737/04

Willi Piecyk Η χρήση των φακών των οχηµάτων την ηµέρα E-1738/04
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Rosa Miguélez Ramos Υποβάθµιση και καταστροφές του δρόµου του Αγίου
Ιακώβου της Κοµποστέλα (Camino de Santiago) λόγω της
επανάληψης έργων που είχαν εγκαταλειφθεί κατόπιν
αιτήσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

E-1739/04

Bernard Poignant Απόλυση των καθηγητών γλωσσικών µαθηµάτων E-1740/04

Monica Frassoni Παρακαµπτήρια οδός νοτιο-δυτικά  του Asti και
επαπειλούµενο είδος προτεραιότητας στον ΤΚΕ "λιµναία
περιοχή του Belangero"

E-1741/04

Roberta Angelilli Κονδύλια για την ανακύκλωση πλαστικών υλών E-1742/04

Roberta Angelilli Κονδύλια για την κατασκευή γεωθερµικών φρεατίων E-1743/04

Charles Tannock Περιορισµοί στη χρήση δεδοµένων Eurodac E-1744/04

Charles Tannock Περιορισµοί στη χρήση δεδοµένων Eurodac E-1745/04

Charles Tannock Η σηµασία της καθιέρωσης διαλόγου µε ειδήµονες του
Ισλάµ µε σκοπό την οριοθέτηση της Σαρία

E-1746/04

Graham Watson Προσαύξηση µισθού για τους βρετανούς εκπαιδευτικούς
στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

E-1747/04

Charles Tannock Ανατολικό Τουρκιστάν και τροµοκρατία P-1748/04

Charles Tannock και Geoffrey
Van Orden

Πιθανές εµπορικές κυρώσεις κατά της Βιρµανίας E-1749/04

Charles Tannock ∆ιωκόµενοι χριστιανοί στη Σρι Λάνκα E-1750/04

Charles Tannock Η φυλάκιση του Jorge Luis Garéia Perey στην Κούβα E-1751/04

Charles Tannock Η προστασία των αποθεµάτων ιχθύων από τον κορµοράνο E-1752/04

Charles Tannock Ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόµων - οδηγία ΕΕ του 1991
- οδηγία 91/440/ΕΟΚ

E-1753/04

Charles Tannock Αγροτική νοµοθεσία στη Βαλένθια E-1754/04

Charles Tannock και José
Ribeiro e Castro

Ανθρωπιστική κρίση στο δυτικό Σουδάν, επαρχία
Νταρφούρ

E-1755/04

Roger Helmer Φαλούν Γκονγκ E-1756/04

Dorette Corbey Εφαρµογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (KRW) E-1757/04

Dorette Corbey Συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων P-1758/04

Eva-Britt Svensson Μικρός αριθµός γυναικών σε θέσεις µε διοικητικές
ευθύνες

E-1759/04

Eva-Britt Svensson Μικρός αριθµός γυναικών σε θέσεις µε διοικητικές
ευθύνες

E-1760/04
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Eva-Britt Svensson Συνεκτίµηση της διάστασης του φύλου E-1761/04

Eva-Britt Svensson Συνεκτίµηση της διάστασης του φύλου E-1762/04

Eva-Britt Svensson Πρόεδρος της Επιτροπής E-1763/04

Eva-Britt Svensson Πρόεδρος της Επιτροπής E-1764/04

Eva-Britt Svensson Ισότητα ανδρών-γυναικών στον ορισµό των Επιτροπών E-1765/04

Eva-Britt Svensson Ισότητα ανδρών-γυναικών στον ορισµό των Επιτροπών E-1766/04

Eva-Britt Svensson Κανόνες που ισχύουν για τον ορισµό νέων Επιτρόπων E-1767/04

Eva-Britt Svensson Η πολιτική των ίσων ευκαιριών και η οικογενειακή
πολιτική

E-1768/04

Michl Ebner Αυτοκινητόδροµος Toledo-Ciudad Real-N IV E-1769/04

Michl Ebner Φιλελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -
Έγκριση κατασκευής µεγάλων παροχετεύσεων ύδατος για
την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας

E-1770/04

Giles Chichester Συστάσεις της Επιτροπής Αναφορών για την εν τω βάθει
φλεβική θρόµβωση (DVT) και την αναγραφή επί των
αεροπορικών εισιτηρίων προειδοποίησης για την υγεία

E-1771/04

Béatrice Patrie Τέλος του προγράµµατος επισιτιστικής βοήθειας της ΕΕ
προς τους ενδεέστερους

E-1772/04

Béatrice Patrie Τέλος του προγράµµατος επισιτιστικής βοήθειας της ΕΕ
προς τους ενδεέστερους

E-1773/04

Herbert Bösch Υπόνοιες διαφθοράς: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων

E-1774/04

Jonas Sjöstedt Η Σουηδία, κράτος µέλος που αποτελεί αντικείµενο
παρέκκλισης

E-1775/04

Jonas Sjöstedt Η Σουηδία, κράτος µέλος που αποτελεί αντικείµενο
παρέκκλισης

E-1776/04

Mario Mauro Οδηγία της Ιταλικής Εθνικής Ολυµπιακής Επιτροπής για
την προώθηση και προστασία των αθλητικών κέντρων
νεότητας

P-1777/04

Paul Rübig Πυρηνική ασφάλεια και διεύρυνση της ΕΕ P-1778/04

Konstantinos Hatzidakis Μεταχείριση ελλήνων φοιτητών στην Πολωνία P-1779/04

Paul Rübig Ελβετία: πρώτες χορηγήσεις άδειας για ΙΧ ντίζελ -
υποχρεωτική εφαρµογή φίλτρων για στοιχεία αιθάλης από
την 1.1.2006

E-1780/04
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Paul Rübig Μορφές ανάθεσης των έργων Life E-1781/04

Paul Rübig Λογιστικές αποδείξεις όσον αφορά τις παραδόσεις κατά
τις εξαγωγές και τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις
εµπορευµάτων

E-1782/04

Konstantinos Hatzidakis Ασφαλής διακίνηση ελληνικών φορτηγών από την Ιταλία E-1783/04

Konstantinos Hatzidakis Μυκηναϊκή γέφυρα σε χαρτονόµισµα 1 € E-1784/04

Charles Tannock Συλλήψεις Χριστιανών στην Κίνα E-1785/04

Charles Tannock Συλλήψεις Χριστιανών στο Λάος E-1786/04

Charles Tannock Θανατώσεις Χριστιανών στο κεντρικό Sulawesi της
Ινδονησίας

E-1787/04

Sérgio Marques Πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία κατά την περίοδο µετά το 2006

E-1788/04

Paul Rübig Εφαρµογή της οδηγίας 97/55/ΕΚ E-1789/04

David Hammerstein Mintz Μη τήρηση των στόχων σε ό,τι αφορά το έργο
διοχέτευσης των υδάτων Llubí-Crestaxt

P-1790/04

Jamila Madeira Πρόληψη των πυρκαγιών P-1791/04

David Hammerstein Mintz Εκποµπές µετάλλων σε επιχειρήσεις κατασκευής σµάλτου E-1792/04

David Hammerstein Mintz Βιοµηχανικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Αλµερίας
(ΒΤΠΑ) στην Τοποθεσία Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) της
Sierra Alhamilla (Αλµερία)

E-1793/04

David Hammerstein Mintz Σχέδιο κατασκευής αγωγού από το σταθµό υδροληψίας
Cerro Blanco (Rio Grande) µέχρι το σταθµό επεξεργασίας
πόσιµου ύδατος του "El Atabal"

E-1794/04

Dimitrios Papadimoulis Ξέπλυµα χρήµατος E-1795/04

Richard Corbett Λύση των συµβάσεων µε τους καθηγητές γλωσσών E-1796/04

Jutta Haug Χρηµατική στήριξη στη µεταφορά θέσεων απασχόλησης P-1797/04

Raül Romeva Rueda Εξαγωγή ελαφρού οπλισµού και πυροµαχικών στο
Σουδάν

P-1798/04

Antonio Di Pietro Οι αιώνιοι έκτακτοι της Υπηρεσίας Κτηµατολογίου P-1799/04

Richard Corbett Χρησιµοποίηση "κρεβατιών-κλωβών" σε κράτη µέλη της
ΕΕ

E-1800/04

Raül Romeva Rueda Εξαγωγή ελαφρού οπλισµού και πυροµαχικών στο
Σουδάν

E-1801/04
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Raül Romeva Rueda Το φράγµα της Mularroya και η παροχέτευση του
ποταµού Jalón στην Αραγονία (Ισπανία)

E-1802/04

Giovanni Pittella Εξορυκτική εκµετάλλευση Rosia Montana (Ρουµανία) E-1803/04

Czesław Siekierski Προστασία της αγοράς των νέων χωρών της ΕΕ (και
ειδικότερα της Πολωνίας) στον τοµέα των κόκκινων
φρούτων

E-1804/04

Werner Langen Κρατικές ενισχύσεις για τεχνολογικά και µεταποιητικά
κέντρα - Ωριµότητα αγοράς των στοιχείων καυσίµου

P-1805/04

Lissy Gröner ∆απάνες του κοινοτικού προϋπολογισµού στους τοµείς
της ισότητας ευκαιριών, της ισχυροποίησης των γυναικών
και της συνεκτίµησης της διάστασης του φύλου το 2003
και 2004

P-1806/04

Christoph Konrad ∆ιασυνοριακή απάτη στον τοµέα του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)

E-1807/04

Hiltrud Breyer Χρηµατοδότηση αντιδραστήρων υψηλής θερµοκρασίας E-1808/04

Hiltrud Breyer ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας ζωικής ινσουλίνης E-1809/04

Hiltrud Breyer Έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των
ελαιολάδων

E-1810/04

Hiltrud Breyer Ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των πτηνών -
Ένταξη της Μάλτας στην ΕΕ

E-1811/04

Elspeth Attwooll Η αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους E-1812/04

Antonio Di Pietro ∆υσµενής µεταχείριση των κοινοτικών υποψηφίων για
διδακτορικό εκ µέρους της εταιρίας Max-Planck

E-1813/04

Sérgio Ribeiro ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 E-1814/04

Sérgio Ribeiro Eκτέλεση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων E-1815/04

Roberto Musacchio Κατασκευή εγκαταστάσεων µεταλλικού νερού της S.
Benedetto στο Παντερνέλο (Τρεβίζο) της Ιταλίας

P-1816/04

Roberto Musacchio Να αντιταχθούµε τις µετεγκαταστάσεις ενισχύοντας τις
ευρωπαϊκές άµυνες για την περιφρούρηση της
απασχόλησης

E-1817/04

Graham Watson ∆ίωξη Χριστιανών E-1818/04

Anne Jensen Τοποθέτηση οργανισµών E-1819/04

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Καταπολέµηση της σωµατεµπορίας υπό τις νέες συνθήκες
της διεύρυνσης

E-1820/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Καταπολέµηση της σωµατεµπορίας υπό τις νέες συνθήκες
της διεύρυνσης

E-1821/04

Marie-Noëlle Lienemann ∆ηµόσιες ενισχύσεις προς την France Telecom E-1822/04

Béla Glattfelder Πρόταση της Επιτροπής για την µεταρρύθµιση των τιµών
της ζάχαρης

P-1823/04

Paulo Casaca Aπελευθέρωση της αλιείας µε τράτα βυθού και µε
παρασυρόµενα δίχτυα στην Αυτόνοµη Περιφέρεια των
Αζορών

P-1824/04

Luciana Sbarbati Μεταρρύθµιση ΚΟΑ σακχάρεως P-1825/04

Emma Bonino Παραβίαση του κράτους δικαίου και των δηµοκρατικών
αρχών στην Καµπότζη

P-1826/04

Marco Pannella Η Καµπότζη παραβιάζει τα δικαιώµατα των προσφύγων
Montagnard

P-1827/04

Richard Corbett ∆ιάκριση λόγω ηλικίας όσον αφορά την πρόσβαση σε
χρηµατοδότηση

E-1828/04

Richard Corbett ∆ιάκριση λόγω ηλικίας στην ασφαλιστική αγορά E-1829/04

Richard Corbett ∆ιάκριση λόγω ηλικίας στον τοµέα του εθελοντισµού E-1830/04

Erik Meijer Ανεπαρκής ανίχνευση και ανεπαρκής τεχνική καθαρισµού
ραδιενεργούς υλικού σε ψήγµατα σιδήρου και η πρόοδος
σχετικά µε την Οδηγία Euratom 96/29

E-1831/04

Erik Meijer Παραπλάνηση καταναλωτών και θρησκευτικών
αντιλήψεων µε την εξακολούθηση προσθήκης σε κρέας
πουλερικών φθηνών συστατικών από νερό και πρωτεΐνες
που προέρχονται από χοίρους και βοοειδή

E-1832/04

Erik Meijer Σφαγή νεογνών πτηνών, που προστατεύονται στο πλαίσιο
της οδηγίας για τους οικοτόπους και τα πτηνά, από το
θερισµό στην ολλανδική περιοχή Zeeuws-Vlaanderen,
που πραγµατοποιείται πάρα πολύ νωρίς

E-1833/04

Erik Meijer Μεταβαλλόµενοι στόχοι της δηµόσιας - ιδιωτικής
συνεργασίας σε ό,τι αφορά στην ίδρυση επιχείρησης για
την ανάπτυξη οπωροκηπευτικών στην ολλανδική επαρχία
της βορείου  Βραβάνδης

E-1834/04

Erik Meijer Περιορισµένες ευκαιρίες επιβίωσης για επιχειρήσεις σε
αδύναµες από οικονοµική άποψη περιοχές και
απειλούµενους επιχειρηµατικούς κλάδους λόγω
αυστηρότερων κριτηρίων για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων

E-1835/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Erik Meijer Οικονοµική ενίσχυση, εκ µέρους της Ολλανδίας, σε
περιοχές µε οικονοµικά και γεωγραφικά πλεονεκτήµατα
αντί περιοχών µε µειονεκτήµατα, και οι συνέπειες για τη
χρησιµοποίηση χρηµατικών πόρων από τα διαρθρωτικά
ταµεία της ΕΕ

E-1836/04

Erik Meijer Το ισραηλινό τείχος διαµέσου των παλαιστινιακών
εδαφών και τρόποι να ξεπερασθεί, βραχυπρόθεσµα, η
άρνηση του Ισραήλ να αποδεχθεί την παγκόσµια αντίθεση
στην ανέγερση του τείχους

E-1837/04

Graham Watson Γιβραλτάρ και Σύµβαση της Χάγης E-1838/04

Graham Watson Γιβραλτάρ και Σύµβαση της Χάγης E-1839/04

Cristiana Muscardini Αντιστοιχία-ισοτιµία τίτλων σπουδών E-1840/04

Mario Mauro και Antonio
Tajani

Σφαγή χριστιανών στο Ιράκ E-1841/04

Mario Mauro και Antonio
Tajani

Σφαγή χριστιανών στο Ιράκ E-1842/04

Baroness Sarah Ludford Σουδάν/Νταρφούρ P-1843/04

Philip Bradbourn ∆ιαρθρωτικοί πόροι P-1844/04

Erik Meijer Ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας για αγωγούς
πετρελαίου και φυσικού αερίου και, ενδεχοµένως,
αυστηρότερη σχετική νοµοθεσία στο επίπεδο της ΕΕ

E-1845/04

Erik Meijer Χρηµατοοικονοµικοί υπολογισµοί κατά την
εφαρµοζόµενη τεχνική για την κατασκευή και τη χρήση
αγωγών φυσικού αερίου και για τους σχετικούς
απορρέοντες κινδύνους σε ό,τι αφορά την ασφάλεια

E-1846/04

Erik Meijer ∆ιαπραγµατεύσεις για την εγκατάσταση βάσεων
πυραύλων και ραντάρ στην Πολωνία, Ρουµανία και
Βουλγαρία, στο πλαίσιο του αµερικανικού προγράµµατος
"Star-Wars"

E-1847/04

Erik Meijer Τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων δηµοσίων
προµηθειών για να µπορούν οι αρχές, κατά την ανάθεση
έργων, να λαµβάνουν καλύτερα υπόψη τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις

E-1848/04

Dimitrios Papadimoulis Ερώτηση προς την Επιτροπή για τα µέτρα που προτίθεται
να λάβει ώστε να καταργηθούν οι πρακτικές που
διατηρούν απαράδεκτα υψηλές τιµές στα ελληνικά
σούπερ-µάρκετ

E-1849/04
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ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΜΑ Αριθ.

Graham Watson Αναταξινόµηση αποβλήτων από περιέκτες µελάνης
εκτυπωτών

E-1850/04

Cristiana Muscardini Απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου των ΗΠΑ για την
προστασία των ανηλίκων σε δικτυογενή διασύνδεση

E-1851/04

Emma Bonino και Marco
Pannella

Παραβίαση του δικαιώµατος του οργανώνεσθαι και του
συνέρχεσθαι της ∆ιεθνούς Ένωσης Υποστήριξης
Πολιτικών Κρατουµένων (∆ΕΥΠΚ) στην Τυνησία

E-1852/04

Emma Bonino και Marco
Pannella

Παραβίαση του δικαιώµατος του οργανώνεσθαι και του
συνέρχεσθαι της ∆ιεθνούς Ένωσης Υποστήριξης
Πολιτικών Κρατουµένων (∆ΕΥΠΚ) στην Τυνησία

E-1853/04

Emma Bonino και Marco
Pannella

Τυνησία: απεργία πείνας του πολιτικού κρατούµενου
Nabil El Ouaer

E-1854/04

Emma Bonino και Marco
Pannella

Τυνησία: απεργία πείνας του πολιτικού κρατούµενου
Nabil El Ouaer

E-1855/04

Emma Bonino και Marco
Pannella

Τυνησία: Η παρωδία δίκης στους χρήστες ∆ιαδικτύου του
Zarzis

E-1856/04

Emma Bonino και Marco
Pannella

Τυνησία: Η παρωδία δίκης στους χρήστες ∆ιαδικτύου του
Zarzis

E-1857/04

Emma Bonino και Marco
Pannella

Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τυνησία για να
βοηθήσει τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν την ελευθερία
του συνεταιρίζεσθαι και την ανεξαρτησία του δικαστικού
συστήµατος

E-1858/04

Emma Bonino και Marco
Pannella

Τυνησία: πρόγραµµα της ΕΕ για την ενίσχυση των ΜΜΕ
στην Τυνησία και την κατοχύρωση της πρόσβασης στους
ανεξάρτητους και τους αντιπολιτευόµενους
δηµοσιογράφους και όργανα του Τύπου

E-1859/04

Richard Corbett De Beers E-1860/04

Karl von Wogau Γαλλική υποχρέωση δήλωσης µεταφοράς µετρητών E-1861/04

Dimitrios Papadimoulis Ερώτηση στην Επιτροπή για τα µέτρα που προτίθεται να
λάβει ώστε να διασφαλισθούν τα ασφαλιστικά
δικαιώµατα των επαναπατρισθέντων Ελλήνων πολιτικών
προσφύγων

E-1862/04

Adriana Poli Bortone ∆ωρεάν δανεισµός βιβλίων από τις βιβλιοθήκες P-1863/04

Baroness Sarah Ludford ∆ιεθνής πρόσβαση σε τηλεφωνικές υπηρεσίες E-1864/04

_______________________
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

74/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εκ µέρους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
µε την ευκαιρία της επίσηµης έναρξης συνοµιλιών µεταξύ της κυβέρνησης της Κολοµβίας και των

παραστρατιωτικών οµάδων των Ενωµένων ∆υνάµεων Αυτοάµυνας της Κολοµβίας (ΑUC)
Βρυξέλλες, 30 Ioυνίου 2004

H Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυµίζοντας τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Ιανουαρίου 2004 και τη
∆ήλωση του Λονδίνου του Ιουλίου 2003, επαναλαµβάνει ότι συνιστά µακροχρόνια πολιτική της η
υποστήριξη της κατόπιν διαπραγµατεύσεων εξεύρεσης λύσης στην εσωτερική ένοπλη σύρραξη στην
Κολοµβία, ακόµα και µε άµεσες επαφές µε τις παράνοµες εκείνες ένοπλες οµάδες που είναι διατεθειµένες να
διαπραγµατευθούν συµφωνία ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν µπορεί να υπάρξει στρατιωτική
µόνον λύση της διένεξης στην Κολοµβία. Υπογραµµίζει, συνεπώς, ότι είναι σηµαντικό να αναζητηθούν µε
εποικοδοµητικό τρόπο λύσεις προς µια ειρηνική διευθέτηση και ότι είναι ανάγκη όλες οι παράνοµες ένοπλες
δυνάµεις να συµµετάσχουν σε µια διαδικασία διαπραγµατεύσεων και να ενεργήσουν αναλόγως.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει ότι είναι διατεθειµένη να βοηθήσει την επίτευξη ειρηνικής και διαρκούς
λύσης στη σύρραξη, στα πλαίσια µιάς αξιόπιστης και συνολικής ειρηνευτικής στατηγικής. Τονίζει την
επείγουσα ανάγκη για τη χάραξη και την εφαρµογή µιάς τέτοιας στρατηγικής, και, εν προκειµένω,
υπογραµµίζει τη σηµασία των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών.
Υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία του τακτικού, εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ της κυβέρνησης και της
κοινωνίας των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικροτεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Κολοµβίας που ζητά τον αφοπλισµό
και την αποστράτευση των παραστρατιωτικών οµάδων και θα παρακολουθήσει µε µεγάλο ενδιαφέρον τις
διαπραγµατεύσεις µε τις Ενωµένες ∆υνάµεις Αυτοάµυνας της Κολοµβίας (AUC) στην περιοχή
εγκατάστασης ("zona de ubicación"). Η διαρκής ενασχόληση του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών
(ΟΑS) µέσω της "Αποστολής για την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολοµβία" συνιστά
σηµαντική περιφερειακή συµβολή στην εν λόγω διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υποστηρίζει τις
προσπάθειες αυτές, λυπάται για τις συνεχιζόµενες πράξεις βίας και για τις παραβιάσεις του διεθνούς
ανθρωπιστικού δικαίου από παραστρατιωτικές οµάδες, κατά παραβίαση της κατάπαυσης πυρός, την οποία
είχαν οι ίδιες διακηρύξει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Κολοµβίας να
αρχίσει ειρηνευτικές συνοµιλίες µε τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕLN) κατόπιν διαµεσολάβησης της
κυβέρνησης του Μεξικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµά ιδιαίτερα τη σηµαντική συµβολή του Μεξικού σε
ειρηνευτικές διαδικασίες στην περιοχή κατά το παρελθόν και υποστηρίζει πλήρως το ρόλο του ως
διαµεσολαβητή σε κάθε διαδικασία µε τον ELN.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την αξίωσή της να σταµατήσουν όλες οι παράνοµες ένοπλες οµάδες
τις εχθροπραξίες. Η άµεση απελευθέρωση των υπόλοιπων οµήρων και των ατόµων που έχουν απαχθεί θα
αποτελέσει πολύ θετική ένδειξη των προθέσεων των παράνοµων ένοπλων οµάδων να ακολουθήσουν το
δρόµο της ειρήνης.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει ιδιαίτερα ανήσυχη όσον αφορά τη σοβαρή κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Κολοµβία. Θεωρεί ότι οι πλευρές αυτές, καθώς
και το δικαίωµα των θυµάτων  της σύρραξης στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση, πρέπει να
αποτελέσουν υψηλές προτεραιότητες της ηµερήσιας διάταξης κάθε διαπραγµατευτικής διαδικασίας, µε
ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή των συστάσεων του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών για τα
ανθρώπινα δικαιώµατα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει επίσης ότι υποστηρίζει σθεναρά τις εργασίες των υπερασπιστών των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Κολοµβία, καθώς και αλλού, όπως δείχνει η πρόσφατη έκδοση των
κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στη ∆ιακήρυξη της
Γκουανταλαχάρα, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης και της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής
εξέφρασαν την πλήρη δέσµευσή τους να υποστηρίξουν µε συνεκτικό και αποτελεσµατικό τρόπο τα άτοµα,
τις οργανώσεις ή τα ιδρύµατα, συµπεριλαµβανοµένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
που εργάζονται για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το διεθνές
δίκαιο και το ψήφισµα 53/144 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί
τις αρχές της Κολοµβίας να αποφύγουν δηλώσεις οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα δικαιώµατα
των προσώπων που συµµετέχουν στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να συµµορφωθούν µε
την προεδρική οδηγία 07 του Σεπτεµβρίου 1999 και την οδηγία του υπουργείου Άµυνας 09 του Ιουλίου
2003.

________________________

81/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά
µε την Αφρική και την Αφρικανική Ένωση επ�ευκαιρία της ∆ιάσκεψης Κορυφής της ΑΕ

που έγινε στην Αντίς Αµπέµπα από 6-8 Ιουλίου 2004
Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2004

1. H Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την Αφρικανική Ένωση για τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτύχει
στην υλοποίηση των στόχων της καθώς και στην εφαρµογή των προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων της
και επιβεβαιώνει την δέσµευσή της να ενισχύσει κατά την ευρύτερη δυνατή έννοια τις σχέσεις της µε την
Αφρικανική Ένωση. Τώρα πλέον είκοσι-πέντε ευρωπαϊκές χώρες προσβλέπουν στην περαιτέρω ανάπτυξη
των σχέσεών τους µε την Αφρική.

2. Ειδικότερα πέρυσι η Αφρικανική Ένωση σηµείωσε σηµαντική πρόοδο όσον αφορά τη δηµιουργία
µιας πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής για την ειρήνη και την ασφάλεια. Η δηµιουργία ενός Αφρικανικού
Συµβουλίου για την Ειρήνη και την Ασφάλεια (PSC) και η έγκριση του εσωτερικού κανονισµού του καθώς
και η πρόοδος που σηµειώθηκε στη δηµιουργία των Αφρικανικών ∆υνάµεων Επιφυλακής και ενός
Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης, θα συµβάλουν σηµαντικά στην ενίσχυση της ικανότητας της
Αφρικής στον τοµέα της πρόληψης και της διευθέτησης των συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
ενισχύσει ακόµη περισσότερο τη συνεργασία µε την Αφρική στον τοµέα της ειρήνης και της ασφάλειας
κατά την προσεχή περίοδο.

3. Το Μέσο Στήριξης της Ειρήνης για την Αφρική που δηµιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν
αιτήµατος της Αφρικανικής Ένωσης θα ενισχύσει την ικανότητα της ΑΕ να δραστηριοποιείται σε
επιχειρήσεις υποστήριξης και διατήρησης της ειρήνης. Οι διατάξεις για τη χρηµατοδότηση του Μέσου
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εγκρίθηκαν την άνοιξη του τρέχοντος έτους και η αποστολή παρατηρητών της ΑΕ στο Νταρφούρ θα είναι η
πρώτη που θα χρηµατοδοτηθεί από το Μέσο αυτό.

4. Επίσης ενθαρρυντικά είναι τα µέτρα που έχουν λάβει οι περιφερειακοί οργανισµοί για τη δηµιουργία
δοµών προς υποστήριξη της Αφρικανικής Αρχιτεκτονικής Ειρήνης και Ασφάλειας. Η ενίσχυση της θεσµικής
και της επιχειρησιακής ανάπτυξης των αφρικανικών οργανισµών και θεσµών θα παραµείνει σηµαντικός
άξονας της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής κατά την ολλανδική προεδρία της ΕΕ.

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµείωσε τις θετικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι αφρικανικές χώρες µε
σκοπό την εδραίωση των δηµοκρατικών αρχών, της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και του σεβασµού του
κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η έναρξη λειτουργίας του Παν-Αφρικανικού
Κοινοβουλίου το Μάρτιο του τρέχοντος έτους συµβάλλει ακόµη περισσότερο στην ενίσχυση της
προστασίας και της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει τη βοήθειά της
για την ενίσχυση των σχετικών µε τον τοµέα αυτόν θεσµικών οργάνων.

6. Η Νέα Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Αφρικής (NEPAD) αποτελεί µια άνευ προηγουµένου
πρωτοβουλία των Αφρικανών που έχει θέσει τη βελτίωση της διακυβέρνησης καθώς και τον αµοιβαίο
σεβασµό και την αναγνώριση της ευθύνης στην καρδιά των σχέσεων µεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.
Χειροκροτούµε αυτό το νέο πνεύµα πρωτοβουλίας και αυτοδυναµίας που είναι πλέον φανερό στην
αφρικανική ήπειρο.

7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την έναρξη λειτουργίας του Αφρικανικού
Μηχανισµού Αξιολόγησης ο οποίος αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των πρακτικών
διακυβέρνησης στην Αφρική και ενθαρρύνει τις χώρες που βρίσκονται ακόµη εκτός, να προσχωρήσουν στη
διαδικασία αξιολόγησης. Το πεδίο και η δυνατότητα εφαρµογής του αφρικανικού µηχανισµού αξιολόγησης
θα γίνουν εµφανείς εντός ολίγου δεδοµένου ότι η διαδικασία επιθεώρησης έχει εγκαινιαστεί στη Γκάνα.

8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει και πάλι τη σηµασία του διαλόγου ΕΕ-Αφρικής και της
στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε την Αφρική για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύθηκε στο Κάϊρο το
2000. Μέσω του ενισχυµένου πολιτικού διαλόγου µε την Αφρική και µε την Αφρικανική Ένωση, η
Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εργασθεί για την πραγµατοποίηση της δεύτερης ∆ιάσκεψης Κορυφής ΕΕ-
Αφρικής στη Λισσαβώνα µόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις.

9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραµείνει σταθερός εταίρος της Αφρικής στην καταπολέµηση του
HIV/AIDS. Η πανδηµία αυτή εξακολουθεί να έχει καταστρεπτικά αποτελέσµατα σε όλους τους τοµείς της
κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας και υπονοµεύει την αναπτυξιακή ικανότητα της Αφρικής.
Οι επιπτώσεις του HIV/AIDS στην ανάπτυξη της Αφρικής θα πρέπει να είναι σηµαντικό στοιχείο του
πολιτικού διαλόγου µε τους Αφρικανούς εταίρους, δεδοµένης της σηµαντικής παρουσίας του HIV/AIDS
στις περιοχές συγκρούσεων και στις δραστηριότητες διατήρησης της ειρήνης.

10. Η Ευρώπη και η Αφρική είναι και οι δύο σταθερά προσηλωµένες στην εφαρµογή της ∆ιακήρυξης
της ∆ιάσκεψης Κορυφής της Χιλιετίας και στην υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Για να
πλησιάσουµε τους στόχους αυτούς θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω η χρηµατοδότηση των στρατηγικών
κατά της φτώχειας ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να βελτιωθεί η συνοχή των εξωτερικών πολιτικών. Οι
Αφρικανοί και οι Ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να δώσουν όλη τους την προσοχή στη συµβολή της
επιχειρηµατικής κοινότητας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Στον τοµέα αυτόν η
σηµασία ενός θετικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενός καλού επενδυτικού κλίµατος είναι µεγίστη.
Επίσης η καινοτοµία πρέπει να διαδραµατίσει τον ρόλο της, δεδοµένου ότι καθίσταται σαφές ότι οι



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ36

∆ελτίο 30.08.2004 - EL - PE 347.429

παραδοσιακές δοµές δεν µπορούν να προσφέρουν τη µεγέθυνση που είναι αναγκαία για την επίτευξη των
στόχων.

11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύεται να συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία περιφερειακής
ολοκλήρωσης και να ενισχύσει την εµπορική ικανότητα της Αφρικής. Η έναρξη των διαπραγµατεύσεων για
τη Συµφωνία Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης (EPA) µε τη ∆υτική Αφρική, την Κεντρική Αφρική και την
Ανατολική και Νότια Αφρική είναι σηµαντικό ορόσηµο στη συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής
στον τοµέα αυτόν. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση να δηµιουργηθεί ένας κοινός
µηχανισµός παρακολούθησης ώστε να µπορέσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή της Αφρικανικής
Ένωσης να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν την συνοχή και την αµοιβαία ενίσχυση ανάµεσα στις
Περιφερειακές Οικονοµικές Κοινότητες που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις EPA και την ίδρυση της
Αφρικανικής Οικονοµικής Κοινότητας. Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση των εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ντόχα που θα λαµβάνουν καταλλήλως υπόψη τις ανάγκες των αναπτυσσοµένων χωρών αποτελεί
προτεραιότητα για την ερχόµενη περίοδο.

12. Στην κοινή τους δήλωση υπέρ ενός αποτελεσµατικού πολυµερούς συστήµατος, η ΕΕ και η Αφρική
τόνισαν την σθεναρή τους υποστήριξη στο πολυµερές σύστηµα για την αντιµετώπιση των πλανητικών
απειλών και προκλήσεων. Συµφώνησαν ότι ένα αποτελεσµατικό πολυµερές σύστηµα, στο οποίο
περιλαµβάνονται µια βασισµένη σε κανόνες διεθνής τάξη και ισχυροί διεθνείς θεσµοί, είναι ουσιώδους
σηµασίας για την αντιµετώπιση των αλληλένδετων προβληµάτων που συνιστούν οι συγκρούσεις, η φτώχεια,
η υποανάπτυξη και η απουσία ασφάλειας για τον άνθρωπο.

13. Η διευθέτηση του προβλήµατος του εξωτερικού χρέους της Αφρικής είναι απαραίτητη για τη
βιώσιµη ανάπτυξη των αφρικανικών χωρών. Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την κοινή έκθεση που
εκπόνησαν αφρικανοί και ευρωπαίοι εµπειρογνώµονες σε θέµατα χρέους, όσον αφορά το µέγεθος, τη φύση
και τις επιπτώσεις του βάρους του χρέους της Αφρικής. Η έκθεση παρουσιάζει µια κοινή αντίληψη και
ανάλυση του εξωτερικού χρέους των αφρικανικών χωρών. Κύριος στόχος µας θα πρέπει να είναι η
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του χρέους.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

__________________

82/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την υπόθεση του Pasteur Bizimungu

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ανησυχία τη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου στις 7 Ιουνίου στη
δίκη του πρώην Προέδρου Pasteur Bizimungu, του πρώην Υπουργού Μεταφορών Charles Ntakirutinka και
έξι συγκατηγορουµένων. Κατά τη δίκη δεν φαίνεται να τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την
ευθυδικία και την αµεροληψία.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ανησυχία για το χαρακτήρα των κατηγοριών που απαγγέλθηκαν κατά του
Pasteur Bizimungu και των συγκατηγορουµένων του µετά την σύλληψή τους το Μάιο 2002, καθώς και για
την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας µε αποτέλεσµα την έναρξη της δίκης µόλις το Μάρτιο 2004. Η
ΕΕ εκφράζει επίσης ανησυχία διότι δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί πλήρης γραπτή δικαστική απόφαση,
µολονότι έχει µεσολαβήσει διάστηµα µεγαλύτερο του µηνός από την απόφαση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακινεί τη Ρουάντα να εκδικάσει σύντοµα την έφεση του Pasteur Bizimungu και
των συγκατηγορουµένων του µε τη δέουσα δίκαιη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί επίσης να
επισηµάνει εκ νέου την ανάγκη για ανεξάρτητη και αµερόληπτη δικαστική αρχή.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

83/2004

∆ήλωση της προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την απελευθέρωση αντιφρονούντων στην Κούβα

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη απελευθέρωση πολιτικών
κρατουµένων στην Κούβα, πράγµα που αποτελεί θετική κίνηση από µέρους των κουβανικών αρχών.
Υπενθυµίζει ωστόσο ότι στόχος παραµένει η άµεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουµένων.
Επαναλαµβάνει εξ άλλου την επιθυµία της να επανασυνδέσει τον διάλογο µε τις κουβενικές αρχές µε σκοπό
να διευκολύνει την επίτευξη απτών αποτελεσµάτων στον πολιτικό και οικονοµικό τοµέα καθώς και στον
τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της συνεργασίας.

Η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Κροατία *, υποψήφιες χώρες, η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και η Σερβία-Μαυροβούνιο, χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η
Νορβηγία, χώρες της ΕΖΕΣ και µέλη του ΕΟΧ, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης

________________________
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84/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την εκλογική διαδικασία στο Μπουρούντι

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί µε µεγάλη προσοχή την εξέλιξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στο
Μπουρούντι.  Η δροµολόγηση της επιχείρησης των Ηνωµένων Εθνών για τη διαφύλαξη της ειρήνης
(ONUB), την 1η Ιουνίου 2004, υπό τη διεύθυνση της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραµµατέα, κας
Carolyn McAskie, συνιστά πρωτοφανή διεθνή δέσµευση έναντι του Μπουρούντι. Είναι σκόπιµο στη διεθνή
αυτή δέσµευση να ανταποκριθεί το Μπουρούντι, επιδεικνύοντας πολιτική βούληση η οποία θα είναι στο
ύψος των πολιτικών προκλήσεων και των προκλήσεων στον τοµέα της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει την υποστήριξή της, ιδίως δε την χρηµατοδοτική της υποστήριξη, για
τη διαδικασία αφοπλισµού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR) καθώς και για τη µεταρρύθµιση των
δυνάµεων άµυνας και ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί όλοι οι ενεχόµενοι στα εγχειρήµατα αυτά
(ο στρατός του Μπουρούντι, τα πρώην ένοπλα κινήµατα, η Παγκόσµια Τράπεζα µέσω του πολυεθνικού
προγράµµατος αποστράτευσης και επανένταξης (MDRP), και οι άλλοι διµερείς ή διεθνείς παράγοντες) να
διατηρήσουν στενό και επιχειρησιακό συντονισµό υπό την αιγίδα της ONUB, ούτως ώστε να µπορέσουν να
υλοποιηθούν πλήρως τα εγχειρήµατα αυτά.

Προκειµένου να διατηρηθεί η δυναµική ειρήνης και εθνικής συµφιλίωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί τη
δροµολόγηση της εκλογικής διαδικασίας, που προβλέπεται από τη Συµφωνία της Αρούσα, κατά τρόπο
αποφασιστικό, αξιόπιστο και καθησυχαστικό για όλα τα στρώµατα της κοινωνίας του Μπουρούντι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι η ταχεία σύσταση της Ανεξάρτητης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (INEC),
η έκδοση του εκλογικού κώδικα και της νοµοθεσίας περί δήµων και κοινοτήτων, και η έγκριση µέσω
δηµοψηφίσµατος του Συντάγµατος που θα υιοθετηθεί µετά την περίοδο µετάβασης θα αποτελέσουν ταχεία
και οριστική έναρξη της διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει πρόθυµη να παράσχει τεχνική και
χρηµατοδοτική βοήθεια, σε στενή συνεργασία µε την ONUB, για την υλοποίηση των εκλογικών
δεσµεύσεων που προβλέπονται από τη Συµφωνία της Αρούσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει τη σθεναρή υποστήριξή της προς το διαµεσολαβητή, κ. Jacob Zuma,
Αντιπρόεδρο της Νότιας Αφρικής, και καλεί τους διάφορους πολιτικούς παράγοντες του Μπουρούντι να
συνάψουν ταχέως, υπό την αιγίδα του, οριστική συµφωνία σχετικά µε τα εκκρεµή ζητήµατα, και, ιδίως, να
εγκρίνουν ορισµένες ρυθµίσεις πολιτικής εκπροσώπησης µετά από τις επικείµενες εκλογές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει και πάλι την έκκλησή της προς το ένοπλο κίνηµα FNL του Agathon
Rwasa να παύσει τον ένοπλο αγώνα και να επιλέξει πλέον την οδό των διαπραγµατεύσεων για να
συνεργασθεί για την πολιτική και κοινωνικο-οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας.

Oι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.
____________________
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85/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά  την
επιβεβαίωση της θέσης της ΕΕ υπέρ της ακεραιότητας του Καταστατικού της Ρώµης

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2004

Η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήλθε σε επαφή µε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, σχετικά µε το
ζήτηµα του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου (∆Π∆), και ειδικότερα, µε τις διµερείς Συµφωνίες Αποκλεισµού
των Παραδόσεων εκζητουµένων.

Με το σχετικό κείµενο, η Τρόικα επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι σταθερός υποστηρικτής του ∆Π∆. Η ΕΕ θα
εξακολουθήσει να αντιτάσσεται στις προσπάθειες που θα υπονόµευαν το ∆Π∆.

Η ΕΕ έχει λάβει ακλόνητη απόφαση να διαφυλάξει την ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώµης του
∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, αναµένει δε από τα κράτη µέρη να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από το Καταστατικό της Ρώµης. Λόγω αυτών, η ΕΕ δεν µπορεί να υποστηρίξει διµερείς
Συµφωνίες Αποκλεισµού των Παραδόσεων, αντιβαίνουσες µε το Καταστατικό της Ρώµης, όπως αναφέρεται
από τις Κατευθυντήριες Αρχές, τις οποίες η ΕΕ προσυπέγραψε ως προς τις εν λόγω συµφωνίες. Η ΕΕ
προτρέπει τα κράτη µέρη του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, τα οποία διαπραγµατεύονται διµερείς
Συµφωνίες Αποκλεισµού των Παραδόσεων, να ενεργήσουν σύµφωνα µε αυτές τις αρχές.

________________________

86/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη ∆ιάσκεψη Εθνικής Συµφιλίωσης στη Σοµαλία

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκβαση της συνάντησης στο Gigiri της Κένυας,
στις 29 Αυγούστου 2004, η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ορισµού των µελών ενός
µεταβατικού οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοκιµάζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι Σοµαλοί ηγέτες προκειµένου να
επιτευχθεί το σηµαντικό αυτό αποτέλεσµα και τους καλεί να διασφαλίσουν ότι θα επικρατήσει το ίδιο
πνεύµα θετικής συνεργασίας και κατά την υπόλοιπη διαδικασία συµφιλίωσης. Χαιρετίζει ειδικότερα τη
συνοχή που επέδειξαν τα κράτη µέλη της IGAD και την αποφασιστικότητά τους να υιοθετήσουν µια κοινή
προσέγγιση βασισµένη στην πολιτική συναίνεση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβεβαιώνει όλα τα µέρη που µετέχουν στη διαδικασία για τη διαρκή δέσµευσή της
και επαναλαµβάνει την υποστήριξή της προς τη Σοµαλία για τις προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει τους
προσεχείς µήνες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε όλα τα µέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους µε στόχο να
εγκαθιδρυθεί:
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- µια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισµούς, δεσµευµένη στην προώθηση της σταθερότητας και στον
εποικοδοµητικό διάλογο µε όλους τους Σοµαλούς, στον οποίο να περιλαµβάνονται και οι υπάρχοντες
τοµείς σταθερότητας·

- µια κυβέρνηση που τα µέλη της να είναι δεσµευµένα σε µια γνήσια εκεχειρία και στη δηµιουργία ενός
σταθερού εθνικού περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένης της εξάλειψης οποιασδήποτε πιθανής
τροµοκρατικής δραστηριότητας·

- µια κυβέρνηση που να εργάζεται για την ανθρωπιστική πρόσβαση σε ολόκληρη τη Σοµαλία και για
την προστασία των αµάχων·

- µια κυβέρνηση που να εργάζεται µε συνέπεια προς µια οµοσπονδιακή Σοµαλία: µε τη σύσταση
οµοσπονδιακής επιτροπής, όπως αναφέρει ο Μεταβατικός Οµοσπονδιακός Χάρτης·

- µια κυβέρνηση που να συνεργάζεται µε τη διεθνή κοινότητα βάσει συµφωνίας και κοινού µηχανισµού
συντονισµού και ελέγχου, που θα οριστικοποιηθούν στο Ναϊρόµπι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιµη να συνεχίσει να επικουρεί τη ∆ιάσκεψη Εθνικής Συµφιλίωσης στη
Σοµαλία και την προτρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να επιτευχθεί έγκαιρο και θετικό
αποτέλεσµα.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

89/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το κλείσιµο µολδαβικών σχολείων στην Υπερδνειστερία

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τα µέτρα κατά των µολδαβικών σχολείων της Υπερδνειστερίας, τα οποία
έλαβαν οι ένοπλες αστυνοµικές δυνάµεις της αποσχιστικών τάσεων περιοχής της Υπερδνειστερίας. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις µετά το κλείσιµο σειράς µολδαβικών
σχολείων, ειδικότερα δε µετά το κλείσιµο ενός ορφανοτροφείου στο Bender. Ζητεί από την
αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση της Υπερδνειστερίας να παύσει αµέσως την εκστρατεία εκφοβισµού που
έχει αναλάβει κατά του διδακτικού προσωπικού, των γονέων και των µαθητών των µολδαβικών σχολείων
της περιοχής, και να επιτρέψει στα σχολεία αυτά την άνευ περιορισµών διδασκαλία της διδακτέας ύλης τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσυπογράφει πλήρως της πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ekeus, Υπάτου Αρµοστού του
ΟΑΣΕ, και του Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου της Ευρώπης, σχετικά µε τα µολδαβικά σχολεία της
Υπερδνειστερίας. Υπενθυµίζει, εξάλλου, τις δηλώσεις των πρεσβευτών της ΕΕ στο Μόνιµο Συµβούλιο του
ΟΑΣΕ, και τις δηλώσεις που έκαναν στο Chisinau οι πρεσβευτές της ΕΕ και του ΟΑΣΕ. Η Ευρωπαϊκή
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Ένωση καλεί µετ� επιτάσεως την αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση της Υπερδνειστερίας να ανακαλέσει τα
µέτρα κατά των µολδαβικών σχολείων και να αποφύγει τη δηµιουργία περαιτέρω έντασης στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τη Μολδαβία και τις αυτοανακηρυχθείσες αρχές της Υπερδνειστερίας να
επανέλθουν αµελλητί και ενεργά στη πενταµερή διαδικασία διαπραγµατεύσεων κατά τρόπο εποικοδοµητικό
ώστε να πλησιάσουν περισσότερο στην επίλυση της σύγκρουσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακινεί τα δύο
µέρη να µην αναλάβουν ενέργειες οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω επιδείνωση της
κατάστασης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διενεργεί διαβουλεύσεις µε διεθνείς εταίρους (ΟΑΣΕ, ΗΠΑ, Ρωσία) σχετικά µε την
κατάσταση στη Μολδαβία. Εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, η ΕΕ θα εξετάσει τη λήψη πρόσφορων µέτρων
κατά εκείνων των µελών της αυτοανακηρυχθείσας κυβέρνησης της Υπερδνειστερίας τα οποία είναι
υπεύθυνα για τα κατασταλτικά µέτρα κατά των µολδαβικών σχολείων.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, συντάσσονται µε την παρούσα
δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

____________________

90/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά

µε τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Ανγκόλα

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2004

Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δήλωση του Συµβουλίου της ∆ηµοκρατίας στις 2 Ιουλίου 2004
σχετικά µε τις εκλογές στην Ανγκόλα καθώς και για την επιστολή που απηύθυνε στη συνέχεια στο
κοινοβούλιο ο πρόεδρος για να του ζητήσει να προβεί στην υλοποίηση του νοµικού πλαισίου για την
προετοιµασία των προσεχών εκλογών. Η δήλωση αυτή δείχνει τη δέσµευση της Ανγκόλας όσον αφορά τη
δηµοκρατική και εκλογική διαδικασία.

Πρέπει να επιτελεσθεί ακόµη σηµαντικό έργο προκειµένου να πληρωθούν οι όροι της οργάνωσης αυτών των
εκλογών.

Η ΕΕ κάνει έκκληση στην κυβέρνηση της Ανγκόλας να καθορίσει χρονοδιάγραµµα για τα διάφορα στάδια
της προετοιµασίας των εκλογών και να εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται προκειµένου να δηµιουργήσει
τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις διεξαγωγής εκλογών το 2006.
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Η ΕΕ είναι πρόθυµη να συµβάλει στη δηµιουργία του αρµόζοντος κλίµατος που θα συντελέσει στη
διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

* H Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

91/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το δηµοψήφισµα για την ανάκληση του Προέδρου

της 15ης Αυγούστου 2004 στη Βενεζουέλα
Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει τη σηµασία του επικειµένου δηµοψηφίσµατος της 15ης Αυγούστου στη
Βενεζουέλα για ανάκληση του Προέδρου. Η ΕΕ θεωρεί το δηµοψήφισµα  αξιοσηµείωτο βήµα προς µια
συνταγµατική, δηµοκρατική λύση της µακροχρόνιας πολιτικής κρίσης στη Βενεζουέλα, κατά τα
συµφωνηθέντα µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων µερών τον Μάιο του 2003 και σε συµµόρφωση προς την
απόφαση αριθ. 833 του Οργανισµού Αµερικανικών Κρατών (OAS). Υπό το πρίσµα αυτό το ψήφισµα έχει
ζωτική σηµασία για την επάνοδο της εθνικής συµφιλίωσης και της δηµοκρατικής σταθερότητας στη
Βενεζουέλα, σε κλίµα αλληλοσεβασµού, ανεκτικότητας και διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών
και εντός των πλαισίων του κράτους δικαίου και των αρχών της δηµοκρατίας.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές να µεριµνήσουν ώστε το δηµοψήφισµα να διεξαχθεί µε
διαφάνεια και εντιµότητα, ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές και σε ατµόσφαιρα ηρεµίας και
αυτοσυγκράτησης. Η ΕΕ ευελπιστεί ότι το εκλογικό σώµα θα συµµετάσχει ενεργά στη διαδικασία και ότι το
τελικό αποτέλεσµα θα γίνει σεβαστό από όλες τις πλευρές.

H EE λυπάται διότι δεν µπορεί να τοποθετήσει αποστολή παρατηρητών για το δηµοψήφισµα στη
Βενεζουέλα. Ατυχώς δεν κατέστη δυνατό να συµφωνηθούν µε τις αρχές της Βενεζουέλας οι προϋποθέσεις
ώστε να διεξαχθεί η παρακολούθηση σύµφωνα µε την καθιερωµένη µεθοδολογία της ΕΕ, η οποία
εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες στις οποίες τοποθετούνται αποστολές παρατηρητών της ΕΕ. Παρ� όλ' αυτά, η
ΕΕ εκφράζει την υποστήριξή τις προς τις διεθνείς αποστολές οι οποίες θα τοποθετήσουν παρατηρητές του
επικειµένου δηµοψηφίσµατος, και ειδικότερα προς τον ρόλο του Κέντρου Κάρτερ και του Οργανισµού
Αµερικανικών Κρατών.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

_______________________

92/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Θεωρητικών Επιστηµών του Μινσκ

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει µεγάλη σπουδαιότητα στη διατήρηση της δοµής και της αποστολής του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου Θεωρητικών Επιστηµών του Μινσκ, το οποίο αποτελεί αξιόλογο παράδειγµα
ελεύθερου πανεπιστηµίου και εφαρµογής γνησίων ευρωπαϊκών αξιών στα διδακτικά και ερευνητικά
προγράµµατα.

Με λύπη της η ΕΕ σηµειώνει ότι οι αρχές της Λευκορωσίας άσκησαν κατά τους τελευταίους µήνες πιέσεις
τόσο στις δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου όσο και στον Πρύτανή του κ. Michailov. H EE λυπάται πολύ
για την πρόσφατη απόφαση µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης µίσθωσης των χώρων που στεγάζουν τις
πανεπιστηµιακές εγκαταστάσεις. Εξάλλου, η ΕΕ αποδοκιµάζει την τελευταία απόφαση των αρχών της
Λευκορωσίας να αφαιρέσουν από το Πανεπιστήµιο την άδεια λειτουργίας του ως νοµικού προσώπου.

Η ΕΕ εκτιµά ότι τα προσφάτως ληφθέντα µέτρα κατά του Πανεπιστηµίου εγγράφονται σε µια ευρύτερη
στρατηγική που αποσκοπεί στη συνεχή παρενόχληση όσων ενδέχεται να διαδώσουν απόψεις διαφορετικές
από την επίσηµη γραµµή και τις βλέψεις της εξουσίας. Η ΕΕ θεωρεί ότι οι αποφάσεις αυτές έχουν πολιτικό
χαρακτήρα και αποτελούν µέρος µιας τακτικής που, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του προσεχούς
Οκτωβρίου, αποσκοπεί καθαρά στην παρακώλυση της δράσης των συνειδητοποιηµένων πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζει ότι η ΕΕ στο σύνολό της, όπως και µεγάλος αριθµός κρατών µελών της
(Γερµανία, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Λιθουανία), συµβάλλουν σηµαντικά στις δραστηριότητες του
Πανεπιστηµίου, και µάλιστα του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Υπερατλαντικών Σπουδών (CETAS). Η ΕΕ
υπενθυµίζει το διάβηµα προς τον Υπουργό Παιδείας που έκαναν στις 23 Ιανουαρίου 2004 οι πρεσβευτές της
ΕΕ στο Μινσκ, καθώς και την επιστολή που απηύθηνε στον Λευκορώσο οµόλογό του ο Ιρλανδός Υπουργός
Εξωτερικών στις 23 Απριλίου 2004.

Η ΕΕ εκφράζει τη ζωηρή ανησυχία της για όσα συµβαίνουν, τα οποία αντιλαµβάνεται ως ισχυρό πλήγµα
εναντίον ενός καλώς οργανωµένου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, το οποίο έχει να επιδείξει σηµαντική
πολιτιστική συνεργασία µε χώρες της ΕΕ, και το οποίο ενσαρκώνει στην Λευκορωσία τις αρχές της
ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της ανεξάρτητης εκπαίδευσης.

Η εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων από τις αρχές της Λευκορωσίας θα έχει σοβαρές αρνητικές
επιπτώσεις όσον αφορά την ικανότητα του Πανεπιστηµίου να συνεχίσει τις δραστηριότητές του, ίσως δε το
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αναγκάσει πολύ σύντοµα να κλείσει οριστικά, µε καταστροφικές συνέπειες για το ακαδηµαϊκό µέλλον
εκατοντάδων φοιτητών και καθηγητών, αλλά και για τη διµερή και πολυµερή συνεργασία στον τοµέα της
επιστήµης, της εκπαίδευσης και του πολιτισµού µεταξύ της Λευκορωσίας και των κρατών µελών της ΕΕ.
Επιπλέον, µια τέτοια κατάσταση θα µπορούσε να αποτελέσει λυπηρό προηγούµενο όσον αφορά τον
σεβασµό της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της ανεξάρτητης εκπαίδευσης στη Λευκορωσία, και συγχρόνως
παράδειγµα παραβίασης των θεµελιωδών αρχών µιας σύγχρονης δηµοκρατικής κοινωνίας.

Η απόφαση των αρχών της Λευκορωσίας να κλείσουν το Πανεπιστήµιο έρχεται επίσης σε αντίφαση προς τις
θεµελιώδεις αρχές του ΟΑΣΕ, ο οποίος αποδίδει µεγάλη σπουδαιότητα στη διεθνή συνεργασία, την
ακαδηµαϊκή ελευθερία και την ανεκτικότητα.

Η ΕΕ είναι υποχρεωµένη να διαπιστώσει ότι τα µέτρα που έλαβαν οι αρχές της Λευκορωσίας κατά του
Πανεπιστηµίου αντιφάσκουν πλήρως προς τη διακηρυγµένη πρόθεση της Λευκορωσίας να συνεργαστεί µε
την ΕΕ για τη βελτίωση των µεταξύ τους σχέσεων. Η ΕΕ προειδοποιεί τη Λευκορωσία για τις συνέπειες που
θα έχει η πολιτική αυτή στις σχέσεις της µε την ΕΕ, και ζητεί µετ� επιτάσεως από τις αρχές της
Λευκορωσίας να αναθεωρήσουν τη στάση τους.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία *, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

93/2004

∆ήλωση της Προεδρίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επ�ευκαιρία της συµφωνίας της
Άκκρας της 30ής Ιουλίου 2004
Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει για την σύναψη της πολιτικής συµφωνίας που επέτυχαν στην Άκκρα την
30ή Ιουλίου 2004 οι πρωταγωνιστές της κρίσης της Ακτής του Ελεφαντοστού.

Η Ένωση χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών και του ασκούντος την
Προεδρία της Οικονοµικής Κοινότητας των ∆υτικοαφρικανικών Κρατών καθώς και την στήριξη την οποία
προσέφεραν οι πολυάριθµοι αρχηγοί αφρικανικών κρατών που παρέστησαν στην Άκκρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει όλα τα αφορώµενα µέρη να ενεργήσουν δραστήρια για την απτή και πλήρη
εφαρµογή των προβλεποµένων από την συµφωνία αυτή, στα γενικά πλαίσια που χαράκτηκαν µε την
συµφωνία του Λινά-Μαρκουσσί (Linas-Marcoussis).

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Κροατία *, χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και
σύνδεσης και δυνητικά υποψήφιες χώρες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες µέλη της ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία, συντάσσονται µε την παρούσα δήλωση.
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*  Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στην διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

________________________

94/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
όσον αφορά την αντιπροσωπεία της Λευκορωσίας στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θορυβηθεί πληροφορούµενη ότι επί κεφαλής της αντιπροσωπείας της
Λευκορωσίας στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας θα είναι ο κ. Γιούρι Σιβακόφ, υπουργός αθλητισµού
της Λευκορωσίας. Ο κ. Σιβακόφ έχει ρόλο πρωταγωνιστικό µεταξύ των προσώπων στα οποία αναφέρεται η
έκθεση που αφορά τους εξαφανισθέντες στη Λευκορωσία και που εγκρίθηκε στις 28 Απριλίου 2004 (η
επονοµαζόµενη και «Έκθεση Πουργουρίδη»). Με µια τέτοια προϊστορία, η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει ότι η
παρουσία του κ. Σιβακόφ στους επικείµενους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας είναι εντελώς απαράδεκτη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση φρονεί ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στον κ. Σιβακόφ να παραστεί στους Ολυµπιακούς
Αγώνες.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας,
Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

________________________

95/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε τη θανατική ποινή στην Ινδονησία

Βρυξέλλες, 11 Αυγούστου 2004

Με κατάπληξη και οδύνη πληροφορήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, παρά τα επανειληµµένα διαβήµατα της
ίδιας αλλά και διαφόρων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων προς τις ινδονησιακές αρχές, η Ινδονησία
προέβη σε εκτέλεση θανατικής ποινής στο Medan, θέτοντας έτσι τέρµα στην εκ των πραγµάτων ισχύουσα
αναστολή εκτέλεσης θανατικών ποινών.

Επιβεβαιώνοντας την κατ� αρχήν θέση της κατά της θανατικής ποινής και υπενθυµίζοντας ότι τη θέση της
αυτή τη συζήτησε κατ�επανάληψη µε τις ινδονησιακές αρχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθειά λύπη
της για την πρόσφατη εκτέλεση στο Medan. Η ΕΕ καλεί µετ� επιτάσεως την ινδονησιακή κυβέρνηση να µη
προβεί σε περαιτέρω εκτελέσεις και να επαναφέρει την εκ των πραγµάτων αναστολή εκτελέσεων.
Η ΕΕ εξάλλου ελπίζει ότι η Ινδονησία θα µελετήσει το ενδεχόµενο κατάργησης της θανατικής ποινής και ότι
θα εγγράψει την αρχή αυτή στο εθνικό της δίκαιο.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

96/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη θανατική ποινή στην Ινδία
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφορήθηκε µε συντριβή ότι στο κρατίδιο της ∆υτικής Βεγγάλης στην Ινδία
πραγµατοποιήθηκε εκτέλεση θανατικής ποινής στις 14 Αυγούστου, θέτοντας έτσι τέρµα στο de facto
µορατόριουµ για τη θανατική ποινή που υπήρχε στην Ινδία από το 1997. Επιβεβαιώνοντας την κατ� αρχήν
θέση της κατά της θανατικής ποινής, η ΕΕ καλεί τις ινδικές αρχές να µην προβούν σε περαιτέρω εκτελέσεις
και να επαναφέρουν το de facto µορατόριουµ. Η ΕΕ εξάλλου ελπίζει ότι η Ινδία θα µελετήσει το ενδεχόµενο
κατάργησης της θανατικής ποινής και ότι θα εγγράψει την αρχή αυτή στο εθνικό της δίκαιο.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία-Μαυροβούνιο, καθώς και η Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και η Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ και µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου,
προσυπογράφουν την παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________
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97/2004
∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε

την κατάσταση στη Νότια Οσετία
Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2004

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί σοβαρά λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Νότια Οσετία, τα
οποία προκάλεσαν απώλεια ανθρώπινων ζωών για πρώτη φορά µετά από χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
απαιτεί από όλα τα µέρη να επιδείξουν µέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβασθούν πλήρως τους όρους της
κατάπαυσης του πυρός.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πρώτη προτεραιότητα τη σταθεροποίηση της επί τόπου κατάστασης.
Οποιαδήποτε παραβίαση της συµφωνίας κατάπαυσης του πυρός και οποιαδήποτε µη εφαρµογή των
αποφάσεων που ελήφθησαν στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Ελέγχου µπορούν να οδηγήσουν εύκολα σε
νέα επιδείνωση µιας ήδη ασταθούς κατάστασης. Εξάλλου, µια µόνιµη κατάπαυση του πυρός θα µπορούσε
να αποτελέσει τη βάση για διεξοδικότερες διαπραγµατεύσεις, οι οποίες µπορούν να καταλήξουν σε πολιτική
διευθέτηση.

3. Η ΕΕ εκτιµά ότι η αποστρατικοποίηση της ζώνης σύγκρουσης, εξαιρουµένης της Κοινής
Ειρηνευτικής ∆ύναµης, αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την αποκλιµάκωση της κρίσης.

4. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ΕΕ βρισκόταν συνεχώς σε επαφή µε τα εµπλεκόµενα µέρη, κυρίως
µέσω του Ειδικού Εντεταλµένου της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο, πρέσβη κ. Heikki Talvitie. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση υπενθυµίζει τη δήλωση στην οποία προέβη στις 14 Αυγούστου ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Solana
καθώς και τις δηλώσεις σχετικά µε τη Νότια Οσετία στις οποίες προέβη προσφάτως η ΕΕ στα πλαίσια του
Μόνιµου Συµβουλίου του ΟΑΣΕ.

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΑΣΕ να παρακολουθήσει αποτελεσµατικά και
µε τρόπο επαληθεύσιµο την επιτόπια κατάσταση και χαιρετίζει την πρόθεση του Προέδρου του ΟΑΣΕ να
επισκεφθεί την περιοχή, τον καλεί δε να το πράξει το ταχύτερο δυνατό, προκειµένου να τονισθεί το
ενδιαφέρον του Οργανισµού για µόνιµη κατάπαυση του πυρός και να επιβεβαιωθεί η βούληση των µερών
της σύγκρουσης για εξεύρεση πολιτικής λύσης. Εν προκειµένω, η ΕΕ χαιρετίζει την πρόθεση του Προέδρου
του ΟΑΣΕ να εξετάσει ταχέως κατά πόσον είναι δυνατόν να ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητες
παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στη ζώνη σύγκρουσης.

6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει µε ενδιαφέρον τις προτάσεις που αφορούν τη βραχυπρόθεσµη
σταθεροποίηση της κατάστασης καθώς και τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για τη Νότια Οσετία την
οποία θα συγκαλέσει ο Πρόεδρος του ΟΑΣΕ. Η ΕΕ θα εξετάσει, από κοινού µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη
και βασιζόµενη στις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλµένου της για το Νότιο Καύκασο, τον πλέον
αποτελεσµατικό τρόπο µε τον οποίο δύναται να συµβάλει στην εξεύρεση πολιτικής λύσης για την κρίση,
ιδίως σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΕ.

7. Ο Ειδικός Εντεταλµένος θα συνεχίσει επειγόντως τον πολιτικό διάλογο µε τη Ρωσική Οµοσπονδία
όσον αφορά την κρίση στη Νότια Οσετία.

8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει για µια ακόµη φορά ότι υποστηρίζει την κυριαρχία και την
εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και ότι πρέπει να εξευρεθούν βιώσιµες λύσεις για τις µη διευθετηθείσες
συγκρούσεις µέσω διαπραγµατεύσεων, οικοδόµησης της εµπιστοσύνης και αποκλειστικά µε ειρηνικά µέσα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυµίζει ότι οιαδήποτε βιώσιµη διευθέτηση της σύγκρουσης µπορεί να βασίζεται
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µόνο στο σεβασµό του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωµάτων καθώς και στο σεβασµό της
εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γεωργίας, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατός της να
ελέγχει τα σύνορά της.

9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαµβάνει ότι θα εξακολουθήσει να συντρέχει τη Γεωργία για την
ανάπτυξη δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους δικαίου, µεταξύ άλλων µέσω της αποστολής της EUJUST
ΘΕΜΙΣ για το κράτος δικαίου, και ότι είναι πρόθυµη να παράσχει την απαιτούµενη ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

____________________

98/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης στη Μολδαβία

Βρυξέλλες, 26 Αυγούστου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στενό συντονισµό µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, παρακολουθεί µε έντονη ανησυχία
τη σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης στη Μολδαβία. Ανησυχεί ιδιαίτερα για την εκστρατεία, που
ενορχηστρώνουν οι αυτοανακηρυχθείσες αρχές της Υπερδνειστερίας, µε σκοπό να αναγκάσουν τα σχολεία
που χρησιµοποιούν το λατινικό αλφάβητο να κλείσουν.

Οι ενέργειες των αρχών της Υπερδνειστερίας εγγράφονται στο ευρύτερο πλαίσιο παρεµπόδισης της
πολιτικής διαδικασίας αφενός και αποµάκρυνσης του ρωσικού στρατιωτικού υλικού από τη Μολδαβία
αφετέρου. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες επέβαλαν στις 27 Φεβρουαρίου 2003
περιορισµούς ως προς την έκδοση θεωρήσεων για δεκαεπτά υπευθύνους της Υπερδνειστερίας. Σε απάντηση
των πρόσφατων ενεργειών των αρχών της Υπερδνειστερίας στην περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε στενή
συνεργασία µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, αποφάσισε να επιβάλει περιορισµούς στην έκδοση θεωρήσεων για
δέκα ακόµη υπευθύνους της Υπερδνειστερίας που ενέχονται άµεσα στο κλείσιµο των σχολείων που
χρησιµοποιούν το λατινικό αλφάβητο.

________________________
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99/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την κοινή θέση
2004/622/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 26ης Αυγούστου 2004 που τροποποιεί την κοινή θέση

2004/179/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά
της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας, περιοχής της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2004

Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες χώρες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, δηλώνουν ότι
προσυπογράφουν τους στόχους της κοινής θέσης 2004/622/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 26ης Αυγούστου
2004 που τροποποιεί την κοινή θέση 2004/179/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε περιοριστικά µέτρα κατά της ηγεσίας της Υπερδνειστερίας, περιοχής της ∆ηµοκρατίας της
Μολδαβίας. Θα µεριµνήσουν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές να είναι σύµφωνες µε την κοινή αυτή θέση του
Συµβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σηµειώνει τη δέσµευση αυτή και την επικροτεί.

* Η Κροατία συνεχίζει να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________

100/2004

∆ήλωση της Προεδρίας εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις δυο τροµοκρατικές ενέργειες στη Ρωσική Οµοσπονδία

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συγκλονισµένη από τις δυο τροµοκρατικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν σχεδόν
ταυτόχρονα στη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την απεχθή βοµβιστική επίθεση εναντίον αθώων
στο σταθµό του µετρό Ρίζκαγια της Μόσχας την 31η Αυγούστου 2004. Τίποτε δεν µπορεί να δικαιολογήσει
το φόνο ή τον ακρωτηριασµό αµάχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει επίσης την κράτηση οµήρων σε
σχολείο της πόλης Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας την 1η Σεπτεµβρίου 2004 και ζητεί από τους δράστες την
άµεση απελευθέρωση όλων των οµήρων. Οι απειλές εναντίον παιδιών, γονέων και δασκάλων και ο ψυχικός
τραυµατισµός τους είναι πράξεις απόλυτα καταδικαστέες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυµάτων καθώς και
στην κυβέρνηση και το λαό της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες της ρωσικής
κυβέρνησης για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά µε τις τροµοκρατικές αυτές ενέργειες και την εξεύρεση
ειρηνικής λύσης στην κράτηση των οµήρων.
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Οι υποψήφιες χώρες Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Κροατία*, οι χώρες της ∆ιαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και δυνάµει υποψήφιες Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο, καθώς και οι χώρες της ΕΖΕΣ
Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, προσυπογράφουν την
παρούσα δήλωση.

* Η Κροατία εξακολουθεί να συµµετέχει στη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

________________________
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∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ∆ιάσκεψης των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών διεβίβασε, µε
ηµεροµηνία 24 Ιουνίου 2004, για ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, επικυρωµένο αντίγραφο της
απόφασης διορισµού

της κ. Verica TRSTENJAK

ως δικαστού του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2004 έως 31
Αυγούστου 2007.

___________________

∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ∆ιάσκεψης των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών διεβίβασε, µε
ηµεροµηνία 19 Ιουλίου 2004, για ενηµέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικυρωµένο αντίγραφο της
απόφασης διορισµού

του κ. Franklin DEHOUSSE
του κ. Bo VESTERDORF
της κ. Küllike JÜRIMÄE
του κ. Μιχάλη ΒΗΛΑΡΑ
του κ. Σάββα Σ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ
του κ. Marc JAEGER
του κ. Ottó SZÚCZ
του κ. Arjen Willem Hendrik MEIJ
του κ. Josef AZIZI
της κ. Irena WISZNIEWSKA-BIALECKA
της κ. Maria Eugénia MARTINS de NAZARÉ RIBEIRO
του κ. Daniel SVÁBY
της κ. Virpi TIILI

ως δικαστών στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την περίοδο από 1ης Σεπτεµβρίου έως 31
Αυγούστου 2010.

_____________________
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2004

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται
στις 20 επίσηµες γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο:

http://www.esc.eu.int (στον τίτλο "Documents")

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

•  Τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή
� Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες � PT)

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 107 τελικό � CESE 962/2004

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει µε ανησυχία το γεγονός ότι, παρά τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να
υφίστανται περιφερειακές ανισότητες ως προς την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο.
Υπάρχει ανάγκη εστίασης της ευρωπαϊκής οικονοµίας στις δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση,
την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών, προκειµένου να καταστεί η
ευρωπαϊκή οικονοµία πιο ανταγωνιστική και να βελτιωθούν το ποσοστό απασχόλησης και το επίπεδο
διαβίωσης.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη νέα διάρθρωση που ορίστηκε για την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο
µετά το 2006, καθώς και µε τον περιορισµό του αριθµού χρηµατοδοτικών µέσων για την πολιτική
συνοχής και µε την αρχή του περιορισµού τόσο των στόχων όσο και των χρηµατοδοτικών µέσων που
συνδέονται µε αυτούς.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει για µια ακόµη φορά την ανάγκη να καταστεί υποχρεωτική η συµµετοχή των
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων στις συνοδευτικές επιτροπές και να αναβαθµιστεί µέσω της
παραχώρησης του δικαιώµατος ψήφου.

http://www.cese.europa.eu
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Τέλος, η ΕΟΚΕ αντιµετωπίζει ευνοϊκά την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει, στα πλαίσια της
σύγκλισης, ειδικό µηχανισµό για την αντιστάθµιση όλων των αδυναµιών των εξόχως αποµακρυσµένων
περιφερειών, καθώς και εκείνων που παρουσιάζουν µόνιµες διαρθρωτικές αδυναµίες.

 
− Πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta

(Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 � e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•  Βιοµηχανικές µεταλλαγές και συνοχή
�  Εισηγητής: ο κ. LEIRIAO   (∆ιάφορες δραστηριότητες � PT)
 �  Συνεισηγητής: ο κ. CUÉ (αντιπρόσωπος � BE)
 
 �  Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  �  CESE 959/2004
 
 
 �  Κύρια σηµεία:
 
Με την παρούσα γνωµοδότηση αποπειράται να διαπιστωθεί κατά πόσο τα όργανα στην υπηρεσία της
οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής είναι κατάλληλα και κατά πόσο υφίστανται οι συνθήκες
για την ευνοϊκή πλαισίωση των επιχειρήσεων, οι οποίες να επιτρέπουν στις βιοµηχανικές µεταλλαγές να
επέλθουν κατά τρόπο συµβατό µε την ανάγκη ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Το γεγονός ότι το κεφάλαιο των συµπερασµάτων και των συστάσεων περιλαµβάνει 17 σηµεία
καταδεικνύει ότι στην ανάλυσή µας επισηµαίνεται η ανάγκη εισαγωγής βελτιώσεων στο επίπεδο των
πολιτικών, των οργάνων, των κριτηρίων επιλεξιµότητας των περιφερειών για επιδότηση από τα
κοινοτικά ταµεία, της εφαρµογής ορθών πρακτικών και της εξασφάλισης συνεργιών µεταξύ των
πολιτικών και των οργάνων, καθώς και του γενικού συντονισµού των διαρθρωτικών στρατηγικών της
ΕΕ, όπως είναι η στρατηγική της Λισσαβώνας, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και η βιώσιµη ανάπτυξη.

Η επιχειρηµατολογία βασίζεται στις παρακάτω πτυχές που παρουσιάζονται στη συνέχεια και αποτελούν
τον άξονα των κεφαλαίων της γνωµοδότησης:

- περιφερειακή ανάπτυξη ως ρυθµιστικός παράγοντας της παγκοσµιοποίησης µέσω της δηµιουργίας
"συµπλεγµάτων" (cluster) σε περιφερειακό επίπεδο, δεδοµένου ότι αυτό είναι αποτελεσµατικότερο
για την προσέλκυση και την εγκατάσταση των επιχειρήσεων,

- κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και εφαρµογή "ορθών πρακτικών" στο πλαίσιο µίας
προσέγγισης πρόληψης και πρόνοιας για τις µεταβολές,

- διαπραγµατεύσεις και κοινωνικός διάλογος στις επιχειρήσεις ώστε η αναδιάρθρωση να
αντιµετωπισθεί κατά τρόπο κοινωνικώς υπεύθυνο, µέσω µίας θετικής προσέγγισης της διοίκησης
των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, υπό την έννοια της εξεύρεσης λύσεων που θα είναι
επιτυχείς για τις επιχειρήσεις, τους εργαζοµένους και τις κοινότητες και, κατ` αυτόν τον τρόπο,
επίτευξης της ισορροπίας µεταξύ του κοινωνικού και του οικονοµικού παράγοντα,

- δραστηριοποίηση βάσει εταιρικής σχέσης µεταξύ των επιχειρηµατιών, των κοινωνικών εταίρων, της
κοινωνίας των πολιτών (πανεπιστηµίων, κέντρων έρευνας και καινοτοµίας, ενώσεων, κλπ.) και των

mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu
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τοπικών αρχών, κατά τρόπο ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για την αύξηση της
παραγωγικότητας και τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναµικού των περιφερειών,

- πρόταση για τη δηµιουργία της έννοιας "περισσότερο εννοούµενη περιφέρεια" για τις συνθήκες των
περιφερειών που, ενώ παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης, χάνουν
αιφνιδίως δυνατότητες, εξαιτίας της επανεγκατάστασης επιχειρήσεων και της έλλειψης
εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν αυτές τις
περιφέρειες όσον αφορά την απασχόληση. Αυτές οι περιφέρειες θα δικαιούνται χρηµατοδοτική
ενίσχυση, µε ειδικό στόχο την αναζωογόνηση του οικονοµικού ιστού.

�  Πληροφορίες:  κ. Miguel Colera
         (Tηλ.: 00 32 2 546 96 29 � e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

•  Οι µητροπολιτικές περιφέρειες: κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες για το µέλλον
της Ευρώπης

�  Εισηγητής: ο κ. van IERSEL (Εργοδότες � NL)
 

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 968/2004

− Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι προς το συµφέρον της Ένωσης :

� πρέπει να οριστούν οι µητροπολιτικές περιοχές των 25 χωρών της Ένωσης,

� κάθε έτος πρέπει να παράγεται ένα σύνολο συναφών δεδοµένων σχετικά µε τις µητροπολιτικές
περιοχές και, ειδικότερα, τα δεδοµένα των ετήσιων κοινοτικών ερευνών για το εργατικό δυναµικό,

� πρέπει να οριστούν οι βασικοί δείκτες της στρατηγικής της Λισσαβόνας για τις µητροπολιτικές
περιοχές,

� πρέπει να οριστούν οι κυψέλες δραστηριοτήτων (clusters) υψηλής προστιθέµενης αξίας στις
µητροπολιτικές περιοχές,

� η Επιτροπή πρέπει να συντάσσει τακτικά έκθεση σχετικά µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση
των µητροπολιτικών περιοχών και τη θέση τους σύµφωνα µε τους δείκτες της στρατηγικής της
Λισσαβόνας.

Η παραγωγή των εν λόγω πληροφοριών και η διάθεσή τους σε όλους τους ενδιαφερόµενους θα πρέπει να
έχει τα ακόλουθα θετικά αποτελέσµατα :

� θα συµβάλουν στην αναγνώριση των µητροπολιτικών περιοχών και στην εµβάθυνση των γνώσεων
σχετικά µε την κοινωνική, οικονοµική, και περιβαλλοντική τους κατάσταση,

mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu
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� θα διευκολύνουν την εκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων των µητροπολιτικών
περιοχών σε ευρωπαϊκή κλίµακα,

� θα βελτιώσουν την χάραξη και την εφαρµογή των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών και,
ειδικότερα, την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας, χάρη στην προσαρµογή τους στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών,

� θα διασφαλίσουν στις περιφερειακές και τοπικές αρχές την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης
των περιοχών τους σε ευρωπαϊκή κλίµακα, µια αξιολόγηση που δεν υφίσταται σήµερα ή που
επιτυγχάνεται µε µεγάλο τίµηµα σε αβέβαιες βάσεις,

� θα εµπλουτίσουν τη συζήτηση σχετικά µε την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική διευκολύνοντας
τον διάλογο όλων των ενδιαφεροµένων µερών σε αντικειµενικές βάσεις,

� θα προσφέρουν στον ιδιωτικό τοµέα πληροφορίες χρήσιµες για την ορθή χάραξη των στρατηγικών
των επιχειρήσεων.

Η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητη τη σύσταση µονάδας "µητροπολιτικών περιοχών" στη Στατιστική Υπηρεσία
της ΕΕ η οποία θα είναι αρµόδια για την παραγωγή των προαναφερόµενων δεδοµένων σε ετήσια βάση.

Η ΕΟΚΕ ευελπιστεί ότι τα ευρωπαϊκά όργανα θα συµφωνήσουν µε τους προσανατολισµούς της
παρούσας γνωµοδότησης. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, παράλληλα µε τη συγκρότηση Βήµατος στο οποίο θα
συµµετέχουν οι µητροπολιτικές περιοχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατάσταση των εν λόγω
περιοχών θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου "ανταγωνισµού" και του
άτυπου Συµβουλίου των υπουργών χωροταξίας αρµοδίων και αστικών θεµάτων.

 
− Πληροφορίες: κ. Alberto Allende

(Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 � e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

•   Ανάπτυξη της υπαίθρου: παρακολούθηση της συνέχειας της διάσκεψης του
Salzburg

 �  Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες � FR)

 

� Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας �  CESE 961/2004

� Κύρια σηµεία:
ΕΟΚΕ προτίθεται συνεπώς να εξετάσει τη συνοχή µεταξύ της µελλοντικής περιφερειακής πολιτικής και της
µελλοντικής πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου προκειµένου να περιοριστούν οι «γκρίζες ζώνες», να
εµβαθυνθούν οι προτάσεις των τριών µελλοντικών αξόνων που θα συγκροτήσουν την πολιτική για την
ανάπτυξη της υπαίθρου (και συγκεκριµένα µια ανταγωνιστική γεωργία, η προστασία του περιβάλλοντος και
η συµβολή στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή  στις αγροτικές περιφέρειες) και να στοχοθετηθούν τα
στοιχεία της διοικητικής απλούστευσης.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να υπενθυµίσουν, στα πλαίσια της εδαφικής συνοχής, ότι η
ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών πρέπει να παραµείνει πρωταρχικός στόχος της περιφερειακής
πολιτικής. Έτσι, οι προβληµατικές για τη δηµιουργία απασχόλησης, τη συνεχή επιµόρφωση και την
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας στον αγροτικό χώρο θα πρέπει να βρουν πλήρως την
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απάντησή τους στα πλαίσια της πολιτικής αυτής. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι ο 2ος πυλώνας της ΚΓΠ πρέπει
να συνεχίσει να έχει ως πρώτο στόχο την συνοδεία της γεωργίας στην προσαρµογή της προκειµένου να
ανταποκριθεί στις εξελίξεις των προσδοκιών που έχουν οι πολίτες. Η ΕΟΚΕ ζητεί από το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσουν ώστε να δοθούν ικανοποιητικά δηµοσιονοµικά µέσα στην πολιτική
για την ανάπτυξη της υπαίθρου γιατί διαφορετικά αυτή θα στερείται περιεχοµένου. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει
την αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια ύπαρξης δύο διαφορετικών Γενικών ∆ιευθύνσεων καθώς και στον
ορισµό δύο διαφορετικών Επιτρόπων για τα γεωργικά ζητήµατα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η ΕΟΚΕ
υπενθυµίζει ότι οι πολυλειτουργικές πτυχές της γεωργικής παραγωγής συµβάλλουν από πολλές απόψεις στη
διατήρηση µίας ζωντανής υπαίθρου και υπογραµµίζει ότι οι ανταλλαγές εµπειρίας και οι µεταφορές
µεθοδολογίας θα πρέπει επίσης να καταλάβουν ιδιαίτερη θέση. Τέλος, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι ο άξονας
«ενίσχυση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται.

Η απλούστευση του προγραµµατισµού συνίσταται στο ότι θα υπάρχει ένα µόνο ταµείο που διαχειρίζεται τις
δράσεις σχετικά µε την πολιτική της ανάπτυξης της υπαίθρου.  Ωστόσο, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι οι
διαδικασίες διαχείρισης αυτού του ενιαίου ταµείου θα πρέπει να είναι συνεκτικές µε αυτές που
εφαρµόζονται από τα άλλα διαρθρωτικά ταµεία. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η πρωτοβουλία Leader θα
πρέπει να συνεχίσει να συνοδεύει τις τοπικές πρωτοβουλίες που διερευνούν νέους τρόπους ανάπτυξης για τις
αγροτικές ζώνες.

 
 �   Πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
                         (Τηλ : 00 32 546 94 54 � e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

•  Κοινωνική προστασία: ανταµοιβή της εργασίας
� Εισηγήτρια: η κα St Hill (Εργοδότες � UK)

 
� Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 842 τελικό � 2003/0307 COD � CESE 966/2004

� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ ζητεί τη σύγκλιση των προσπαθειών των κρατών µελών της για την ανταµοιβή της εργασίας,
επιδιώκοντας να καταστεί πραγµατικά η απασχόληση µια οικονοµικά ελκυστική επιλογή έναντι της
ανεργίας ή της κοινωνικής πρόνοιας αντιµετωπίζοντας το σύνολο των εµποδίων που συνδέονται µε την
έµµισθη απασχόληση. Οι εθνικές πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίσουν την ύπαρξη συµβιβασµών και να
αποτρέψουν τους εν λόγω συµβιβασµούς, ειδικότερα όσον αφορά τους χαµηλόµισθους και τους
εργαζόµενους µε χαµηλό επίπεδο δεξιοτήτων για την εξάλειψη της φτώχειας διαµέσου της δηλωµένης
απασχόλησης. Ως εκ τούτου, το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη στην προσπάθειά
τους να εξασφαλίσουν την ανταµοιβή της εργασίας είναι ο σχεδιασµός κοινού και εφικτού επιπέδου
παροχών, κατά την έναρξη και την παύση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι οποίες ενθαρρύνουν
τα άτοµα να παραµείνουν στην αγορά εργασίας. Η ΕΟΚΕ διέκρινε µεταξύ των αποτελεσµάτων των
πολιτικών άµεσου οφέλους που παρέχουν άµεσα αλλά πεπερασµένα οφέλη στους εργαζόµενους µε
χαµηλό επίπεδο δεξιοτήτων, και των περισσότερο µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε ανθρώπινο
κεφάλαιο που αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για την ανταµοιβή της εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά
τις περισσότερο ευάλωτες οµάδες σε µακροπρόθεσµα βιώσιµη βάση.
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Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τις σηµαντικές δυνατότητες συµβολής των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των
εργοδοτών στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στον τοµέα της απασχόλησης. Θα πρέπει να
καταβληθούν προσπάθειες για τον προσδιορισµό βιώσιµων πολιτικών στον τοµέα της προσφοράς µε
στόχο την αλλαγή της συµπεριφοράς των εργοδοτών κατά τρόπο ώστε να προαχθεί η επίτευξη των
στόχων της Λισσαβόνας για ποιοτικότερη και βιώσιµη απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εκτός από τη στήριξη των ορθών πρακτικών, θα πρέπει επίσης να επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση
ανεπίτρεπτης συµπεριφοράς των εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένων των διακρίσεων λόγω φύλου,
φυλής, γενετήσιου προσανατολισµού, θρησκείας ή ηλικίας, για την υποστήριξη της καινοτοµίας, την
αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού και την δυνατότητα παράτασης του επαγγελµατικού βίου
στις ευρωπαϊκές οικονοµίες.

Απαιτείται να εφαρµοστεί στα κράτη µέλη σειρά µέσων και συστηµάτων κοινωνικών παροχών
στηριζόµενων από ισχυρό εθνικό συντονισµό που να εξισορροπεί τα µέσα προσφοράς και ζήτησης. Οι
συνδυασµένες συνέπειες των κοινωνικών παροχών και των επιπέδων φορολόγησης του εισοδήµατος των
νοικοκυριών πρέπει να εξισορροπηθούν και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις δοµές κινήτρων που
δηµιουργούνται για τα φτωχά νοικοκυριά. Άλλου είδους µέτρα, όπως είναι η παιδική µέριµνα, το
ευέλικτο ωράριο εργασίας, η ασφάλεια της απασχόλησης, η επαγγελµατική κινητικότητα, και οι
δυνατότητες κατάρτισης έχουν υπογραµµισθεί ως ζωτικής σηµασίας για ένα συνεκτικό πλαίσιο
πολιτικής µε στόχο την ανταµοιβή της εργασίας.

− Πληροφορίες:  κ. Alan Hick
                        (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 � e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

•  Επανεξέταση της οδηγίας 93/104 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης
του χρόνου εργασίας

−  Εισηγητής: ο κ. HAHR (Εργοδότες � SE)
 

−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 843 τελικό � CESE 964/2004
 
−  Κύρια σηµεία:

Το αντικείµενο της ανακοίνωσης είναι η οδηγία 93/104/ΕΚ της 23ης Νοεµβρίου1993, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/34/ΕΚ, η οποία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την
οργάνωση του χρόνου εργασίας προκειµένου να εξασφαλισθεί υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και
προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.

Η ΕΟΚΕ:

•  θεωρεί ανεπαρκή τη µέθοδο διαβουλεύσεων που χρησιµοποιεί η Επιτροπή δεδοµένου ότι ο χρόνος
εργασίας αποτελεί αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων· η Επιτροπή θα έπρεπε να
διαβουλευθεί µε τους κοινωνικούς εταίρους προτού ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης µε τα
ευρωπαϊκά όργανα και τις δύο επιτροπές·

•  εκτιµά ότι είναι ανάγκη να αναλυθούν λεπτοµερέστερα ο τρόπος µε τον οποίον η οδηγία για το
χρόνο εργασίας µεταφέρθηκε στις νοµοθεσίες των κρατών µελών και ο αντίκτυπός της·
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•  κρίνει ότι οι ισχύουσες διατάξεις δίνουν στους κοινωνικούς εταίρους την αναγκαία ευελιξία
προκειµένου να ρυθµίζουν το χρόνο εργασίας, δεδοµένου ότι σε πολλά κράτη µέλη εφαρµόζεται
ήδη µια περίοδος αναφοράς 12 µηνών στο πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων·

•  σηµειώνει ότι οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου όσον αφορά τον καθορισµό του χρόνου εργασίας
ενδέχεται να προκαλέσουν ορισµένα προβλήµατα, αλλά δεν επιθυµεί, στο παρόν στάδιο, να
συστήσει κάποια από τις συγκεκριµένες λύσεις που πρότεινε η Επιτροπή·

•  δεν προτίθεται να λάβει, στο παρόν στάδιο, θέση για τη ρήτρα opt-out, παρά τις επιφυλάξεις που
διατηρεί· απαιτείται πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση της κατάστασης µε τη συµµετοχή των
κοινωνικών εταίρων·

•  εφιστά την προσοχή στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γονείς ως προς τον συνδυασµό
της επαγγελµατικής ζωής και των οικογενειακών υποχρεώσεων.

− Πληροφορίες: κ. Torben Bach  Nielsen
(Τηλ.: 00 2 546 96 19 � e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

•  Πολυετές πρόγραµµα/ΜΜΕ
�  Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες � EL)

�  Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 758 τελικό � 2003/0292 COD � CESE 950/2004
 
 �  Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις προτεινόµενες από την Επιτροπή τροποποιήσεις της απόφασης 2000/819/ΕΚ.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο τον µηχανισµό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και ζητεί να
υπάρξουν σηµαντικές ενισχύσεις των χρηµατοδοτήσεων αυτών και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε
να συµπεριληφθούν άµεσα οι χώρες που δεν έχουν ήδη καλυφθεί (Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο). Η
ΕΟΚΕ στηρίζει συνεπώς τις προσπάθειες ενίσχυσης του µηχανισµού εγγυήσεων µε στόχο την ένταξη σε
αυτόν των νέων κρατών µελών.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω ο µηχανισµός
εκκίνησης του ΕΜΤ διότι αποτελεί απαραίτητο εργαλείο χάρη στο οποίο µπορούν κυρίως να
αναπτυχθούν καινοτόµες ΜΜΕ και να υποστηριχθούν επιχειρηµατικά σχέδια υψηλού κινδύνου.
Η ΕΟΚΕ ζητεί την ανεύρεση σηµαντικά µεγαλύτερων πόρων για να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες
των ΜΜΕ πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και βιοτεχνολογίας. Κατά την ΕΟΚΕ, µετά τις εµπειρίες που
αποκτήθηκαν µε το 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, πρέπει να επανέλθουν σε
χρήση µικρά προγράµµατα για τις ΜΜΕ.

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής να καταργηθεί προσωρινά το πρόγραµµα JEV,
δεδοµένης της παρούσας δοµής του η οποία αποτελεί αντικείµενο επικρίσεων. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επιθυµεί
να τονίσει ότι εξακολουθεί να στηρίζει τα κοινά διεθνικά προγράµµατα.

�  Πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke
         (Τηλ.: 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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•  Πληρωµές στην εσωτερική αγορά
�   Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες � BE)

�   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 718 τελικό � CESE 951/2004
 
 �   Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη του
καταναλωτή και να αυξηθούν η νοµική βεβαιότητα και η αποτελεσµατικότητα της αγοράς για τις
πληρωµές στην εσωτερική αγορά. Αποτελεί επίσης θετική προσέγγιση το γεγονός ότι η αυτορύθµιση και
η από κοινού ρύθµιση αντιµετωπίζονται ως πιθανά προοδευτικά βήµατα στους διάφορους τοµείς που
αναφέρονται στα 21 παραρτήµατα.

Είναι σαφές ότι, εάν αποτύχουν τα µέτρα αυτορύθµισης, θα πρέπει να προβλεφθεί η θέσπιση ευρωπαϊκού
κανονισµού.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το σφαιρικό πλαίσιο θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξασφάλιση διαφάνειας προς τους
καταναλωτές και να συµφωνεί µε την ευρωπαϊκή στρατηγική προστασίας των καταναλωτών.

 �   Πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke
            (Τηλ.: 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•    Φορολογία µερισµάτων φυσικών προσώπων
� Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργοδότες � FR)

� Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 810 τελικό � CESE 963/2004

� Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η εξέταση των διπλών φορολογήσεων και της φορολόγησης των ενδεχόµενων
παρακρατήσεων στην πηγή σχετικά µε τα ηµεδαπά µερίσµατα και τα  εισερχόµενα και εξερχόµενα
µερίσµατα προκειµένου να εξασφαλιστεί µη διακριτική µεταχείριση, αποτελούν σηµαντικούς στόχους,
χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό αµφισβήτηση η θεµελιώδης αξία της ισότητας των φυσικών προσώπων
ενώπιον των δηµόσιων δαπανών σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν επίσης να εξετάσουν το
ενδεχόµενο συνεργασίας µεταξύ χωρών που έχουν παρόµοια φορολογικά συστήµατα, για την µελέτη των
βέλτιστων υφιστάµενων φορολογικών πρακτικών.

Η ΕΟΚΕ κρίνει, τέλος, ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής διανοίγει προοπτικές επίλυσης των προβληµάτων
που αποτελούν αντικείµενο πολυάριθµων προσφυγών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, πράγµα που θα πρέπει να
αποφευχθεί στο µέλλον, ώστε να µην υπερφορτώνεται άσκοπα µε έρευνες στον τοµέα αυτό.

Πληροφορίες: κα Borbála Szij
          (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 � e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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•  ∆ιαδικασίες διαβούλευσης � χρηµατοδοτικές πιστώσεις
�   Εισηγητής: ο κ. FRANK von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες � DE)

�   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 159 τελικό � 2004/0056 CNS � CESE 952/2004
 
�   Πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke

         (Τηλ.: 32 2 546 98 99 � e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

5.  ΣΧEΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ

•  Οι σχέσεις ΕΕ/Τουρκίας ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου
2004

 � Εισηγητής: ο κ. ETTY (Εργαζόµενοι � NL)

� Έγγραφο αναφοράς: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 965/2004
 
� Κύρια σηµεία:

Στη γνωµοδότηση αυτή, η ΕΟΚΕ παρουσιάζει τη θέση της όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας
ενόψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής του ∆εκεµβρίου 2004 κατά την οποία θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση σχετικά µε το ενδεχόµενο καθορισµού ηµεροµηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγµατεύσεων
µε την Τουρκία.

Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η Τουρκία έχει δείξει, εδώ και πολλές δεκαετίες, ότι είναι αποφασισµένη,
κατηγορηµατικά, να αποτελέσει τµήµα της Ευρώπης.

Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η έκβαση της διαδικασίας µεταρρύθµισης υπήρξε ιδιαίτερα εντυπωσιακή τα
τελευταία δύο ή τρία χρόνια.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να ανταποκριθεί στα ίδια πολιτικά κριτήρια που ίσχυαν για τα
λοιπά υποψήφια κράτη µέλη πριν από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων και ότι η απόδοσή της στη
µεταρρυθµιστική διαδικασία πρέπει να εκτιµηθεί σύµφωνα µε τις ίδιες προδιαγραφές που
χρησιµοποιήθηκαν και για τα λοιπά υποψήφια κράτη µέλη. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια από την πλευρά της ΕΕ ώστε να µην υπάρξει καν η υποψία ότι εφαρµόζονται δύο µέτρα και
δύο σταθµά.

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι αυτό που η ΕΕ µπορεί και πρέπει, σε ρεαλιστικούς όρους, να απαιτήσει από την
Τουρκία είναι να έχει πραγµατοποιήσει µια τέτοια αξιόπιστη πρόοδο έως το τέλος του 2004 ώστε να µην
µπορεί πλέον να κάνει πίσω.

Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι πρέπει να ληφθεί θετική απόφαση σχετικά µε την έναρξη
διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, εφόσον η τουρκική κυβέρνηση θα έχει προβεί
στις ακόλουθες ενέργειες έως το ∆εκέµβριο του 2004:
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� θα έχει λάβει µέτρα για να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα σχετικά µε το ρόλο του στρατού στην τουρκική
κοινωνία ( ο στρατός πρέπει να περιοριστεί στα βασικά καθήκοντά του, που είναι η άµυνα και η
ασφάλεια)·

� θα έχει αποδείξει ότι είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει πλήρως τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις σχετικά
µε τα πολιτιστικά δικαιώµατα των Κούρδων που κατοικούν στις νοτιοανατολικές επαρχίες της χώρας·

� θα έχει αρχίσει την εφαρµογή των προθέσεων και των δεσµεύσεων που ανέλαβε σχετικά µε την
εθελούσια επιστροφή, την αποκατάσταση και την αποζηµίωση των εκτοπισµένων ατόµων που υπήρξαν
θύµατα βίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990·

� θα έχει ευθυγραµµίσει τη νοµοθεσία και την πρακτική της µε τις Συµβάσεις 87 και 98 της ∆ΟΕ όσον
αφορά τα βασικά συνδικαλιστικά δικαιώµατα και ελευθερίες·

� θα έχει αποβάλει από το δίκαιο περί ενώσεων κάθε αντιδηµοκρατικό στοιχείο και δεν θα επιβάλλει στην
πράξη περιορισµούς στην ελεύθερη λειτουργία των γνησίων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών,
συµπεριλαµβανοµένων των θρησκευτικών ιδρυµάτων και, τέλος·

� θα έχει δηµιουργήσει συνθήκες για την ελεύθερη και ανεξάρτητη λειτουργία του Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου της Τουρκίας.

Η ΕΟΚΕ εύχεται να µπορέσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2004 να καταλήξει ότι τα πολιτικά
κριτήρια πληρούνται και να αποφασίσει συνεπώς την έναρξη των διαπραγµατεύσεων το συντοµότερο
δυνατόν.

� Πληροφορίες: κ. Jacques Kemp
            (Τηλ.: 00 32 2 546 98 10 � e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

6.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

•  Κλωστοϋφαντουργία
�   Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες � IT)
�   Συνεισηγητής: ο κ. NOLLET (Εργαζόµενοι � BE)

�   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 649 τελικό � CESE 967/2004
 
 �   Κύρια σηµεία:

Είναι σηµαντικό να κατορθώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την συµµετοχή των κρατών και των
κοινωνικών εταίρων, να συµβάλει στην τεχνική εξέλιξη του τοµέα κλωστοϋφαντουργικών και ειδών
ένδυσης και στην αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης από τον τοµέα αυτόν.
Παράλληλα µε τις «τεχνολογικές πλατφόρµες» που έχουν ήδη προσδιοριστεί από τις κοινοτικές
πολιτικές, θα µπορούσε να προβλεφθεί µια τέταρτη πλατφόρµα για τις πολύπλοκες και καινοτόµες πτυχές
της σύγχρονης κλωστοϋφαντουργίας.

Θα πρέπει να αυξηθεί η ικανότητα καινοτοµίας, κυρίως των ΜΜΕ, µέσω προγραµµάτων και σχεδίων
εναρµονισµένων σε τοπικό επίπεδο, µε τη συµβολή όλων των κοινωνικών δυνάµεων και τη συµµετοχή
των ερευνητικών κέντρων. Θα ήταν εξαιρετικά σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο αριστείας το οποίο,
µέσω της διασυνδέσεώς του µε τον κόσµο των επιχειρήσεων και της εργασίας, θα εκµεταλλεύεται τις
δυνατότητες του 6ου προγράµµατος-πλαίσιο και θα εφαρµόζει την «τεχνολογική πρόβλεψη» µε σκοπό
την τεχνολογική ανάπτυξη του τοµέα.
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει µία παρέµβαση µε όλο το βάρος του ευρωπαϊκού πνεύµατος που
συνοψίζεται στις λέξεις "κοινωνική οικονοµία της αγοράς", προκειµένου να βελτιωθούν οι κανόνες του
ΠΟΕ. Χρειάζεται όµως να επιβληθεί, άνευ καθυστερήσεων, η τήρηση ορισµένων κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και οικονοµικών προτεραιοτήτων, δεδοµένου ότι η ΕΕ, ως οικονοµικός φορέας, µπορεί
να καταστήσει πιο αποτελεσµατική την παγκόσµια διακυβέρνηση.

Οι τελωνειακές διευκολύνσεις θα µπορούσαν να αφορούν µόνο τις 49 λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες.  Οι
διαπραγµατεύσεις που άρχισαν στην Ντόχα πρέπει να αφορούν καταστάσεις καθαρής αµοιβαιότητας
µεταξύ της πανευρωµεσογειακής ζώνης και των ασιατικών χωρών.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να καταστούν
αποτελεσµατικότερα τα µέσα εµπορικής άµυνας. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι
στα σύνορα της ΕΕ µε στόχο να κατοχυρωθεί το συντοµότερο δυνατόν ένα κοινό τελωνειακό σύστηµα.

Για την αντιµετώπιση της παραποίησης και της απάτης και για την παροχή περισσότερων πληροφοριών
προς τους καταναλωτές, θα µπορούσε να εξεταστεί ένα σύστηµα επισήµανσης καταγωγής. Η ΕΟΚΕ
προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόµενο καθιέρωσης της ανιχνευσιµότητας των υφασµάτων.

 
�   Πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke
                       (Τηλ.: 32 2 546 98 99 � e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

•  Ναυπηγική
�   Εισηγητής: ο κ. van IERSEL (Εργοδότες � NL)

�   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 717 τελικό � CESE 949/2004
 
 �   Κύρια σηµεία:

Το LeaderSHIP 2015 ξεκινά µε τον στόχο ενός παγκόσµιου ανταγωνισµού επί ίσοις όροις. Η ΕΟΚΕ
τονίζει τη σηµασία αυτού του τοµέα πολιτικής ως ακρογωνιαίου λίθου της στρατηγικής στο σύνολό της.
Τάσσεται πλήρως υπέρ της παρούσας προσέγγισης της εµπορικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία αποβλέπει
σε µια αποτελεσµατική διεθνή συµφωνία που να διασφαλίζει αυστηρή πειθαρχία σε παγκόσµιο επίπεδο.

Η Ε&Α και η καινοτοµία έχουν πρωταρχική σηµασία. Πρόκειται για καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων, όπως προτάθηκε στο LeaderSHIP, πρέπει να
καταστεί λειτουργικό το συντοµότερο δυνατό.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συµφωνία µεταξύ της βιοµηχανίας και της Επιτροπής
σχετικά µε το είδος περιβαλλοντικών απαιτήσεων και πολιτικών που είναι αναγκαίες στον τοµέα.

Η ΕΕ συνεχίζει να έχει σηµαντικές αδυναµίες όσον αφορά την εφαρµογή των ισχυόντων κανόνων για την
ασφάλεια της ναυπηγικής.
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Η ενίσχυση των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων και ο στόχος της µετατόπισης των
µεταφορών από τις οδούς στη θάλασσα αποτελούν επίσης σηµαντικούς περιβαλλοντικούς στόχους. Για
να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η σύγχρονη υποδοµή,
συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων και των πλοίων.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο και η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για
την πρόθεση εντατικοποίησης του τοµεακού διαλόγου στον οποίο η Επιτροπή, οι εργοδότες και οι
συνδικαλιστικές ενώσεις πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη βελτίωση της προσέγγισης στην Ευρώπη υπέρ ειδικών τµηµάτων της
µεταποιητικής βιοµηχανίας όπως η αεροναυτική και η ναυπηγική σε σχέση µε τους αµυντικούς στόχους
και µε αλληλεπίδραση µεταξύ της µη στρατιωτικής και της αµυντικής βιοµηχανίας.

 � Πληροφορίες:  κ. João Pereira dos Santos
                        (Τηλ.: 32 2 546 92 45 � e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

7. EΝΕΡΓΕΙΑ � ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ
 

•  Πυρηνική σύντηξη
 �   Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες � DE)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας �  CESE 955/2004
 
 
 �   Κύρια σηµεία:

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η χρήση της ενέργειας σύντηξης για ειρηνικούς σκοπούς µπορεί να συµβάλει σε
µεγάλο βαθµό στη µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση του ενεργειακού εφοδιασµού, µε κριτήριο τη
βιωσιµότητα, τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα.

Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης είναι τα δυνητικά πλεονεκτήµατα αυτής της
τεχνολογίας του µέλλοντος, όπως:
Τα αποθέµατα πηγών καυσίµων είναι, εντός ιστορικών χρονικών ορίων, ανεξάντλητα. Η χρήση τους δεν
δηµιουργεί αέρια που προκαλούν αλλαγή του κλίµατος, προϊόντα σχάσης ή ακτινίδες.
Οι εγγενείς δικλίδες ασφαλείας εµποδίζουν κάθε ανεξέλεγκτη έκλυση ενέργειας.
Η ραδιοτοξικότητα των υλικών του θαλάµου καύσης µπορεί να µειωθεί στα επίπεδα της
ραδιοτοξικότητας της τέφρας του άνθρακα, µετά το πέρασµα εκατό ή µερικών εκατοντάδων χρόνων· το
γεγονός αυτό περιορίζει σηµαντικά το πρόβληµα της τελικής αποθήκευσης. Λόγω των χαρακτηριστικών
αυτών και των χαµηλών επιπέδων ραδιοτοξικών ουσιών υψηλής πτητικότητας, ο κίνδυνος ζηµιών σε
περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης θα ήταν σχετικά περιορισµένος.

Το δυναµικό της ενέργειας σύντηξης συµπληρώνει ιδιαίτερα το δυναµικό των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, ενώ η ενέργεια σύντηξης διαθέτει επιπλέον, έναντι της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, το
πλεονέκτηµα ότι δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ή τις εποχικές και ηµερήσιες µεταβολές. Αυτό
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ισχύει και όσον αφορά την � προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις � σχέση µεταξύ κεντρικών και
αποκεντρωµένων συστηµάτων.

Η ΕΟΚΕ τάσσεται σθεναρά υπέρ της µεγαλύτερης στήριξης της Ε&Α στον τοµέα της ενέργειας
σύντηξης. Για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία, η κατασκευή του ITER και η ανάπτυξη του DEMΟ θα
συµβάλλουν τα µέγιστα στην ενίσχυση της οικονοµίας όσο και στην προαγωγή των δεξιοτήτων και της
καινοτοµίας σε ένα νέο και  εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων επιστηµονικό πεδίο. Αυτό είναι πολύ
σηµαντικό και για την υλοποίηση των στρατηγικών της Λισαβόνας και του Göteborg.

Τέλος, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει απερίφραστα την οµόφωνη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου προς την
ευρωπαϊκή προσφορά του προγράµµατος ΙΤΕR και καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να επιτείνουν τις προσπάθειές τους, να εξαντλήσουν κάθε
δυνατότητα και ενδεχοµένως να αναπτύξουν νέα σχέδια διαρθρωτικού χαρακτήρα για το διεθνή
καταµερισµό της εργασίας, ώστε το ITER να εγκατασταθεί οπωσδήποτε σε ευρωπαϊκό έδαφος, λόγω της
στρατηγικής σηµασίας που έχει.

 
�  Πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
                     (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87� e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

 
•  Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας/Σλοβενία
 � Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες � NL)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 309 τελικό � 2004/0109 COD � CESE 958/2004
 
�   Πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
                      (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87� e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

8. ΧΩΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 

•  Κατάσταση προόδου/GALILEO
 � Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες � FR)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 112 τελικό  �  CESE 956/2004
 
�   Πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore
                      (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 � e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
 

9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ � ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 

•  Ασφάλεια λιµένων
 �  Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ (Εργοδότες � EL)
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 �  Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 76 τελικό � 2004/0031 COD  �  CESE 954/2004
 
�  Πληροφορίες: κ. Luís Lobo

                          (Τηλ.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  Άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
 �   Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Εργαζόµενοι � PT)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 232 τελικό � 2004/0074 COD � CESE 957/2004
 
�   Πληροφορίες: κ. Luís Lobo
                      (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

•  ∆ιεθνής Κώδικας ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας
 �   Εισηγήτρια:  η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ (Εργοδότες � EL)
 
 �   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 767 τελικό � 2003/0291 COD  �  CESE 953/2004
 
 �   Πληροφορίες: κ. Luís Lobo
                        (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 � e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

10.  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

•   ∆ιεθνής σύµβαση για τους διακινούµενους εργαζόµενους
�  Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Εργαζόµενοι � ES)

 
�  Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας � CESE 960/2004

�  Κύρια σηµεία:

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στο πνεύµα των γνωµοδοτήσεων που έχει
καταρτίσει για την ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης και σύµφωνα µε την άποψη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, προτείνει να επικυρώσουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη διεθνή σύµβαση
για την προστασία των δικαιωµάτων όλων των διακινούµενων εργαζοµένων και των µελών των
οικογενειών τους.

Η ΕΟΚΕ προτείνει στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στην Προεδρία του Συµβουλίου να υιοθετήσουν τις
κατάλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες προκειµένου, εντός των προσεχών 24 µηνών, τα κράτη µέλη να
προβούν στην κύρωση της σύµβασης, καθώς επίσης και να κυρώσει τη σύµβαση και η ΕΕ, όταν η
συνταγµατική συνθήκη θα την εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή διεθνών συµφωνιών. Προκειµένου να
διευκολυνθεί η επικύρωση, η Επιτροπή θα διεξαγάγει µελέτη όπου θα εξετάζονται οι εθνικές και κοινοτικές
νοµοθεσίες σε συνάρτηση µε τη σύµβαση. Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι και οι λοιπές οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών θα συνταχθούν µε την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή για την προώθηση της επικύρωσης.

mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
mailto:luis.lobo@cese.europa.eu
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−  Πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo
 (Τηλ: 00 32 2 546 97 18 � e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κατάλογος των ψηφισµάτων και των αποφάσεων
που εγκρίθηκαν, θέµατα που συζητήθηκαν στην Ολοµέλεια

και συνέχειες που δόθηκαν

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται στη διεύθυνση :

 http://www.europarl.ep.ec/bulletins/postsession.htm (Intranet) και
http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm (Internet)

θέµα της αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιτροπών και Αντιπροσωπειών

http://www.europarl.europa.eu/Bulletins
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
http://www.europarl.europa.eu/Bulletins


Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 2
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/Bulletins
New: http://www.europarl.europa.eu/Bulletins

Page: 4
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm

Page: 52
Type: http:

Old: http://www.esc.eu.int
New: http://www.cese.europa.eu

Page: 53
Type: mailto

Old: mailto:roberto.pietrasanta@esc.eu.int
New: mailto:roberto.pietrasanta@cese.europa.eu

Page: 54
Type: mailto

Old: mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
New: mailto:josemiguel.colerarodriguez@cese.europa.eu

Page: 55
Type: mailto

Old: mailto:alberto.allende@esc.eu.int
New: mailto:alberto.allende@cese.europa.eu

Page: 56
Type: mailto

Old: mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
New: mailto:eleonora.dinicolantonio@cese.europa.eu

Page: 57
Type: mailto

Old: mailto:alan.hick@esc.eu.int
New: mailto:alan.hick@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:torben.bachnielsen@esc.eu.int
New: mailto:torben.bachnielsen@cese.europa.eu

Page: 58
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 59
Type: mailto

Old: mailto:borbala.szij@esc.eu.int
New: mailto:borbala.szij@cese.europa.eu

Page: 60
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu



Addendum: 2

Page: 61
Type: mailto

Old: mailto:jacques.kemp@esc.eu.int
New: mailto:jacques.kemp@cese.europa.eu

Page: 62
Type: mailto

Old: mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
New: mailto:aleksandra.klenke@cese.europa.eu

Page: 63
Type: mailto

Old: mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
New: mailto:joao.pereiradossantos@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:siegfried.jantscher@esc.eu.int
New: mailto:siegfried.jantscher@cese.europa.eu

Page: 64
Type: mailto

Old: mailto:raffaele.delfiore@esc.eu.int
New: mailto:raffaele.delfiore@cese.europa.eu

Page: 65
Type: mailto

Old: mailto:luis.lobo@esc.eu.int
New: mailto:luis.lobo@cese.europa.eu

Page: 66
Type: mailto

Old: mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.int
New: mailto:pierluigi.brombo@cese.europa.eu

Page: 67
Type: http:

Old: http://www.europarl.eu.int/bulletins/postsession.htm
New: http://www.europarl.europa.eu/bulletins/postsession.htm
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